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Förord

En ny stadsdel, Hagastaden, växer fram på gränsen mel-
lan Solna och Stockholm, runt Nya Karolinska Solna 
(NKS), Karolinska institutet (KI) och Norra station. 
När befintliga verksamheter inom programområdet 
flyttas kan området omvandlas till en blandad tät stads-
bebyggelse med bostäder, service, verksamheter och 
vårdlokaler.
  
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprät-
tats till det program som tas fram för norra delen av 
Hagastaden och som är ett första steg närmare byg-
gandet av den nya stadsdelen. Programområdet gränsar 
direkt mot Stockholms stad där ett parallellt program-
arbete pågår för östra delen av Hagastaden (Norrtull) 
med avsikten att omvandla trafikplatsen Norrtull och 
området utmed Uppsalavägen, till en tät stadsbebyg-
gelse. De båda städerna har en nära dialog och stads-
byggnadsprocessen och MKB-arbetet har samordnats 
över kommungränsen.

MKB:n har upprättats av Iterio på uppdrag av Land-
stinget i Stockholms län (SLL) och Solna stad. Flera un-
derlagsutredningar som har upprättats inom ramen för 
MKB-arbetet har legat till grund för bedömningar och 
analyser i denna, bl.a. dagvattenutredning, bullerutred-
ning, riskanalys, luftberäkningar, landskapsinventering 
etcetera. MKB-arbetet har utförts parallellt med och in-
tegrerat med programarbetet varför miljöfrågorna i flera 
avseenden, fått vara med och påverka utformningen av 
den nya stadsdelen.
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1 Sammanfattning

utjämnas. Att omhänderta och rena dagvattnet lokalt 
är av vikt med hänsyn till Brunnsviken som annars kan 
påverkas negativt.  
 
Konsekvenser av programförslagets struktur och 
utformning
Från några vypunkter och siktstråk i Hagaparken och 
vid Brunnsviken kommer upplevelsen av parklandska-
pet (kulturmiljölandskapet) att förändras märkbart med 
planprogrammets föreslagna bebyggelse. Från andra vy-
punkter bedöms skillnaden mot idag bli liten eller inte 
märkbar. I sammanhanget är det dock viktigt att nämna 
att upplevelsen och vyn kommer att förändras oav-
sett om programmet genomförs eller ej, i och med att 
bebyggelse i enlighet med redan beslutade detaljplaner 
och bygglov inom Hagastaden kommer att påverka up-
plevelsen av att staden flyttar närmare parken. Huru-
vida förändringen upplevs som positiv eller negativ, 
beror i slutändan av betraktarens förhållningssätt till 
förändringar och till platsen i stort. 

En flytt av Uppsalavägen västerut innebär att utrymme 
skapas för ny bebyggelse väster om Annerovägen. An-
nerovägen blir dessutom en lokalgata som utformas för 
busstrafik. Detta innebär att trafiken på Annerovägen 
minskar, att ny bebyggelse tillkommer mellan Up-
psalavägen och Annerovägen och att avståndet mellan 
Uppsalavägen och Hagaparken och Brunnsviken (som 
ingår i Nationalstadsparken) blir något längre. Nation-
alstadsparken blir i dessa delar därmed tydligt definierad 
i och med att stadsfronten kommer närmare parken 
och något mindre störd ifrån trafiken från närliggande 
vägar. Detta tillsammans med bussanslutningar samt 

Sammanfattande bedömning av program-
mets konsekvenser
Om att bygga en tät blandstad i området
Merparten av marken inom programområdet är i 
huvudsak redan ianspråktagen med bebyggelse och 
vägar. Utvecklingen av sjukhusområdet har inneburit 
en stegvis förändring av landskapet, som succesivt 
blivit fragmenterat. Ur ett regionalt perspektiv innebär 
principen att ”bygga staden inåt” att större samman-
hängande grönområden, som är av värde för både 
biologisk mångfald och rekreation, kan bevaras och 
utvecklas, medan redan exploaterad mark tas i anspråk 
för ny stadsbebyggelse. Att fortsätta använda den redan 
ianspråktagna marken för att skapa en attraktiv stadsdel 
med en blandning av bostäder, service, verksamheter 
och vårdlokaler bedöms vara god hushållning med 
mark- och naturresurser. 

Konsekvenser av föreslagen markanvändning
Fler människor innebär att offentliga miljöer inom 
programområdet, exempelvis torg och grönytor kom-
mer att brukas mer intensivt. När befintliga bostad-
smiljöer förändras är det viktigt att hänsyn tas till 
bland annat bostadsnära grönområden, dess funktion 
i lokal skala samt dess sammanhang i ett större perspe-
ktiv. Områdets framtida grönstruktur är av betydelse 
både för människor, växter och djur och fungerar som 
buffert mot framtida klimatförändringar. Inom pro-
gramområdet kommer Sjukhusparken att bevaras och 
utvecklas samtidigt som övriga gårdar och gator förses 
med växtlighet. En viktig funktion med dessa, förutom 
att bidra till grönare gaturum, bättre lokalklimat och 
spridningsvägar, är att dagvatten infiltreras, renas och 

Bakgrund
Programmet ligger till grund för flera detaljplaner 
som enskilt och tillsammans bedöms kunna in-
nebära betydande miljöpåverkan. I och med 
detta har en miljöbedömning genomförts och 
en MKB upprättats i enlighet med miljöbalkens 
bestämmelser. Arbetet med programmet och 
miljöbedömningen har skett parallellt och integre-
rat sedan augusti 2014. Under arbetet med pro-
gramförslaget har stegvisa justeringar beträffande 
stadsdelens strukturella utformning och innehåll 
gjorts. Ändringarna har delvis gjorts utifrån vad 
som framkommit i de olika underlagsutredningar 
som genomförts inom ramen för genomförd miljö-
bedömning och MKB. 

En MKB - flera fördjupade utredningar
För många miljöaspekter bedöms de bedömningar som 
redovisas i denna MKB vara tillräckliga, men för andra 
föreligger ett visst behov av fördjupade utredningar/un-
dersökningar inom ramen för efterföljande detaljplaner. 
Vissa frågor påverkas i högre grad av planerade markar-
beten, exakta placeringar av bebyggelsen, våningshöjder 
etcetera. I MKB:n ges förslag på miljöfrågor som 
behöver fördjupas inom olika delar av programområdet 
och i efterföljande detaljplan.
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framtida infartstrafiken och dubbdäcksanvändningen 
på Uppsalavägen skulle minska partikelhalterna. Detta 
bedöms dock inte vara möjligt att styra inom ramen för 
programarbetet. 

Framtagen bullerutredning visar att de nya bostäderna 
kan utformas så att godtagbara bullernivåer (med av-
stegsfall) kan erhållas. Genom slutna kvarter med gårdar 
och genomtänkt lägenhetsutformning kommer delvis 
höga trafikbullernivåer kunna hanteras. Utmed E4/E20 
planeras för kontorshus, vilka fungerar som bullerskärm 
mot bakomliggande bebyggelse. Identifierade risker från 
transporter med farligt gods har delvis hanterats genom 
att ny bebyggelse placerats på acceptabla skyddsavstånd 
från identifierade riskkällor.
 
Programförslaget bedöms öka vattenomsättningen i 
recipienten Brunnsviken, vilket bedöms som positivt, 
samtidigt som en ökad föroreningsbelastning är nega-
tivt för Brunnsviken. Med föreslagna LOD-lösningar 
bedöms de negativa konsekvenserna med avseende på 
ökad föroreningsbelastning, delvis kunna begränsas. För 
att projektet ska kunna bidra till ett uppfyllande av de 
juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna för Brunns-
viken, måste dock dagvattenhanteringen säkerställas 
och studeras vidare. 

fler och tydligare entréer och kopplingar till parken, 
gör att fler människor kan få möjlighet att ta del av 
närliggande Hagaparkens och Brunnsvikens utbud av 
rekreation och naturupplevelser. Detta innebär i sin tur 
en ökad tillgänglighet, orienterbarhet och användning 
av dessa rekreationsmiljöer, vilket är positivt för folkhäl-
san, både för närboende och besökare.

Programförslaget innebär att befintliga Sjukhusparken 
bevaras och utvecklas. Några befintliga träd inom 
området kommer att försvinna och mindre grönytor 
och parkområden kommer att tas i anspråk. Dock 
föreslås att dessa värden, så långt som är möjligt, ersätts 
med nya träd och buskar. Den nya grönstrukturen 
kan ekologiskt fungera som stöd åt de mer värdefulla 
bestånden utanför programområdet och har således en 
viktig roll för områdets funktion som spridningsväg. 
Planerad bebyggelse inom programområdet bedöms 
inte stå i konflikt med Nationalstadsparkens övergri-
pande naturvärden.

Trafikens inverkan vad gäller utsläpp till luft inklusive 
buller kan lokalt innebära negativa konsekvenser för 
människors hälsa, i synnerhet om exponeringen blir 
hög. Utmed Uppsalavägen kommer både höga partikel-
halter (överskridande av miljökvalitetsnormer) och höga 
trafikbullernivåer att behöva hanteras. Bebyggelsens och 
gaturummens slutliga utformning har stor betydelse 
för hur miljön utmed gatorna slutligen kommer att 
bli. I den känslighetsanalys som tagits fram avseende 
partikelhalter (PM10) finns förslag på hur Uppsalavä-
gens gaturum antingen bör användas - för att minska 
exponeringen av luftföroreningar, eller utformas - för 
att uppnå bästa möjliga luftkvalitet. Att minska den 
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2. Inledning
2.1  Bakgrund
2007 togs en gemensam vision (Vision 2025) fram av 
Solna stad, Stockholms stad, Stockholms läns landst-
ing (SLL), Karolinska institutet, Akademierna (Kung-
liga Tekniska högskolan, Stockholms Universitet och 
Stockholm School of economics), Länsstyrelsen med 
flera som innebar att Karolinska/Norra Station ska bilda 
ett världsledande kluster för Life Science. 2008 tog 
Landstinget beslut om att bygga ett nytt universitets-
sjukhus, Nya Karolinska Solna (NKS). NKS är idag 
under byggnation och beräknas vara helt färdigt 2018. 
När befintlig sjukhusverksamhet i Karolinska sjukhusets 
lokaler flyttas möjliggörs en omvandling av nuvarande 
sjukhusområde till en blandad stadsdel med bostäder, 
service, verksamheter och vårdlokaler samt med goda 
möjligheter för etablering av Life Science-verksamheter. 
SLL har som fastighetsägare till större delen av pro-
gramområdet kommit in med en begäran om planläg-
gning av östra Karolinskas sjukhusområde, kallat norra 
delen av Hagastaden, med syfte att omvandla området 
till en blandad stadsbebyggelse. 

Kommunstyrelsen i Solna gav 2014-02-03 stadsbyg-
gnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för 
norra delen av Hagastaden. Stadsbyggnadsnämnden 
gav sedan 2014-02-11 stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planläggning. Planprocessen har 
inletts med ett programarbete, till vilken denna MKB 
har upprättats. 

Figur 1. Figuren visar avgränsning av programområdet för östra (Stockholm) och norra delen av Hagastaden (Solna) samt övriga delar av Hagastaden. 
Gult område visar Nationalstadsparkens utbredning. Källa: Rundquist arkitekter.

Programmet redovisar förslag till hur norra delen av 
Hagastaden kan utvecklas. Programområdet utgör ett 
delområde i den nya stadsdelen Hagastaden som växer 
fram på gränsen mellan Solna och Stockholm.
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Området vid Norrtull 
Norrtull är platsen för den historiska tullen, där Solna 
möter Stockholms stad och där den historiska sten-
staden möter Nationalstadsparken. Området kring Nor-
rtull har sedan länge varit en viktig kommunikation-
snod i Stockholmsregionen med omfattande trafik på 
E4/E20/Norra länken och på Uppsalavägen. De senaste 
årtiondena har flera infrastrukturprojekt genomförts 
som minskar trafikmängden i området. En tunnelför-
läggning av Norra länken med anslutning till Uppsala-
vägen invigdes 2014 och en överdäckning av E4/E20/
Norra länken under Hagastaden byggs nu ut. Detta 
innebär att trafiken i ytläget har minskat vilket gör att 

2.2  Varför en MKB?

Bakgrund
Solna stad har bedömt att programmets genomförande 
kan komma att medföra betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11 § 
miljöbalken. Det innebär att en miljöbedömning ska 
göras. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
tagits fram till programmet. Samråd om avgränsningen 
av denna MKB kommer att ske parallellt med pro-
gramsamrådet.

Arbetet med programmet och denna miljöbedömn-
ing har skett parallellt och integrerat sedan augusti 
2014. Under arbetet med programförslaget har stegvisa 
justeringar av stadsdelens strukturella utformning och 
innehåll gjorts. 

Syftet med denna MKB är sammanfattningsvis att:

• Redovisa programmets sammantagna konsekvenser

• Ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. 
I och med att betydande översiktliga frågor har 
studeras tidigt i planprocessen och i ett större sam-
manhang kan denna MKB ligga till grund för det 
fortsatta detaljplanearbetet. 

• Att ligga till grund för en bedömning och avgrän-
sning av vilka betydande miljöfrågor som behöver 
studeras vidare.  

störningar försvinner och ger möjlighet till en stadsut-
veckling utan dagens barriärer. Solna stad har därför  i 
samarbete med Stockholms stad tagit fram ett förslag 
till omvandling av Norrtulls trafikplats och områdena 
utmed Uppsalavägen. Stockholms stad har parallellt 
arbetat med ett program för östra delen av Hagastaden 
(Norrtull), från Norrtull till Wenner-Gren Center. Pro-
gramområdena angränsar till varandra (se figur 2) och 
kommunerna har tillsammans arbetat med planeringen 
utmed Uppsalavägen och Norrtull. De kvarter och plat-
ser som är belägna intill Uppsalavägen, i gränsen mellan 
kommunerna, beskrivs i båda programmen.

Figur 2. Kartan visar hur programmen i Solna (grön) och Stockholm (lila) angränsar till varandra vid kommungränserna. Det vita skrafferade området 
beskrivs i både Stockholms och Solnas program. Källa: Solna stad.
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2.3  Programförslaget
Programförslagets struktur (se illustration i figur 3) 
bygger vidare på befintlig topografi, gatunät, offentliga 
rum, och bebyggelse. Planen innebär en näst intill för-
dubbling av dagens bebyggelsevolym och ger plats till 
cirka 3000 nya lägenheter, förskolor och cirka 150 000 
kvm BTA lokaler. En blandning av bostäder, kontor, 
kulturändamål m.m. eftersträvas i kvarterens innehåll 
och användning. Stadsdelen har utformats med en ge-
nerell och robust struktur som kan utvecklas över tiden. 
Stadsdelen kopplas till grönområden i omgivningen och 
inom stadsdelen bevaras och utvecklas en större park, 
Sjukhusparken, och ett antal mindre som till exempel 
Eugeniaparken.

I programmet betonas kopplingarna till omgivande 
stadsdelar men framför allt till Hagaparken och 
Stockholms city. Inom området bygger planen 
vidare på befintlig struktur med ett sammanhän-
gande och finmaskigt nät av gator och stråk. I nätet 
finns olika typer av gator i en hierarkisk ordning, 
vilket ska skapa omväxlande gatumiljöer och bidra 
till en god orienterbarhet. 

Norra delen av Hagastaden utformas som en gång- och 
cykelvänlig stadsmiljö. Cykelbanor eller cykelfält före-
slås längs viktiga stråk. Söder om Värtabanan föreslås 
en gång- och cykelbro, som en del av ett genomgående 
rekreationsstråk österut mot Nationalstadsparken. Där 
Akademiska stråket möter Uppsalavägen föreslås en 
gång- och cykelbro i form av en parkramp. Detta ger 
en god koppling till de attraktiva parkområdena i Haga 
och kring Brunnsviken. 

Kvartersstrukturen möjliggör olika innehåll och byg-
gnadshöjder. Den föreslagna bebyggelsen har en snit-
thöjd på cirka åtta-nio våningar och som samverkar 
med den befintliga bebyggelsen för att tillsammans 
bidra till att utveckla områdets identitet och karaktär. 
Norr om Karolinska vägen, vid Norra begravningsplat-
sen/Solna kyrkogård, föreslås en lägre bebyggelse som 
ansluter till park- och kyrkogårdsbebyggelsens lägre 
skala. 

Figur 3. Figuren visar programområdet samt Stockholms del av Hagastaden och Norrtull som pågår parallellt. Röd linje motsvarar programområdesgrän-
sen. Blå streckad linje är dagens kommungräns mellan Stockholm och Solna. Källa: Rundquist arkitekter 2015.
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3. Metodik, avgränsning och alternativredovisning 

3.1 Metodik för bedömningar
Konsekvenserna bedöms och redovisas i text och där så 
är relevant även med analyskartor. Bedömningarna byg-
ger på en analys av relationen mellan befintliga värden, 
värdenas känslighet, frekvens och varaktighet av en 
påverkan samt omfattningen av förväntad miljöpåver-
kan. Omfattning har två dimensioner: en geografisk, 
där skalan kan gälla enskilda områden eller hela pro-
gramområdet, samt storleken av effekten, det vill säga 
hur stor andel som påverkas och i vilken grad. Frågor 
som bl.a. har studerats är om påverkan är positiv eller 
negativ, om påverkan är stor eller liten (omfattning, 
påverkansgrad) och hur stort värde det som påverkas 
har.

3.2 Avgränsning av betydande  
       miljöpåverkan
I tabell 1 redovisas vilka betydande miljöaspekter som 
analyseras och bedöms i MKB:n. 

Tabell 1. Avgränsning av betydande miljöpåverkan.

3.3  Geografisk avgränsning 
Olika ämnen och frågor påverkar olika geografiska 
räckvidder och områden. Det huvudsakliga utredning-
sområdet är detsamma som programområdet (se figur 
3 i tidigare avsnitt). Utöver att beskriva konsekvenserna 
inom programområdet är det för vissa aspekter aktu-
ellt att ha ett större geografiskt perspektiv, ett så kallat 
influensområde. Detta bedöms bl.a. vara aktuellt för 
aspekterna buller, vattenmiljöer, natur- och rekreations-
värden samt visuell påverkan på Nationalstadsparken 
och angränsande stadsdelar. 

Området utmed Uppsalavägen och vid Norrtull 
beskrivs både i denna MKB och i MKB:n till program 
för östra delen av Hagastaden i Stockholm.

3.4  Tidsmässig avgränsning 
Konsekvenserna kommer att beskrivas utifrån följande 
tidsperspektiv:

• Konsekvenserna vid ett fullt utbyggt programom-
råde omkring år 2030

• Byggskedet

3.5  Nivåavgränsning 
MKB:n till programmet och efterföljande detaljplan/-er 
fokuserar på konsekvenserna av föreslagen markanvänd-
ning. MKB:n har avgränsats till den nivå som program-
met beskriver samt fokuserar på de översiktliga frågor 
som bedöms få störst betydelse för stadsutvecklingens 
genomförande och allmänhetens intressen. Kumulativa 
konsekvenser uppmärksammas där så är angeläget. 
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3.6  Avgränsning av alternativ 

Bakgrund och tidigare beslut 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 
12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma 
”rimliga alternativ med hänsyn till planens eller pro-
grammets syfte och geografiska räckvidd”. Vidare 
ska MKB:n innehålla ”en beskrivning av miljöförhål-
landen och miljöns sannolika utveckling om planen, 
programmet eller ändringen inte genomförs”, även 
benämnt nollalternativet. Nollalternativet är en 
framskrivning av tillståndet i miljön och ska inte 
förväxlas med beskrivningen av nuläget. 

En stor stadsomvandling är redan på gång i an-
slutning till programområdet. Direkt väster om 
programområdet byggs till exempel nya univer-
sitetssjukhuset Karolinska (NKS, regleras genom 
detaljplan från 2009). Som nämnts tidigare kom-
mer nybyggnationen av NKS vara helt färdig 2018. 
Byggnation och planering för Stockholms stads sida 
av Hagastaden pågår parallellt. Byggnationen av 
Norra länken pågår, vars första delsträcka Norrtull 
respektive Frescati och Värtan, öppnades i novem-
ber 2014. Under 2015-2016 öppnar kvarvarande 
sträckor och 2019 öppnar Värtabanans tunnel. 
Beslut finns angående tunnelbana till Hagastaden 
och avtal är undertecknat. Enligt avtalet så kom-
mer tunnelbanan att börja byggas senast 2016 och 
använda den befintliga stationen vid Odenplan för 
att grena av den nya tunnelbanan mot Hagastaden. 
Stationen Hagastaden kommer att byggas under 
E4:an med uppgångar vid Torsplan och vid NKS. 

Enligt tidplan ska den nya tunnelbanelinjen öppna 
2020.

Den övergripande viljan om att förändra programom-
rådet har prövats både i Solnas gällande översiktsplan 
(antagen år 2006) och i förslaget till ny översiktsplan 
(samråd pågår under våren/sommar 2015) samt i 
fördjupningen av två översiktsplaner (FÖP) Karolinska 
– Norra station (antagen år 2008). Ett antal strategiska 
planeringsfrågor är förankrade i dessa dokument, därib-
land att området kommer att bebyggas med en blandad 
stadsbebyggelse. I Länsstyrelsens granskningsyttrande 
över gällande översiktsplan och den fördjupade över-
siktsplanen har heller inte framförts andra skäl som 
talar emot att det är möjligt att bygga inom området. I 
och med detta bedöms det inte som relevant att studera 
ytterligare markanvändningsalternativ vid sidan av blan-
dad stadsbebyggelse. Huvudalternativet som studeras i 
MKB:n utgår härmed från programmet för norra delen 
av Hagastaden i helhet. Se tidigare beskrivning av pro-
grammet och stadsdelen i avsnitt 2.3. 

Nollalternativ
Nollalternativet likställs med den markanvändning 
som föreslås i den fördjupade översiktsplan som gäller 
för området – Fördjupad översiktsplan för Karolinska 
– Norra station (antagen år 2008). Denna markanvän-
dning innebär också blandad stadsbebyggelse men med 
vissa strukturella skillnader i stadsdelens utformning, se 
figur 4). Även i nollalternativet förutsätts att nuvarande 
sjukhusverksamhet inom programområdet i huvudsak 
flyttas till det nya universitetssjukhuset. I och med den 
utveckling som sker i närområdet med förbättrad infra-

struktur och stadsutveckling är programområdet beläget 
i ett attraktivt område för ytterligare stadsutveckling. 

Markanvändningen som föreslås i den fördjupade 
översiktsplanen är i många delar lik den som föreslås i 
föreliggande planprogram, d.v.s. blandad stadsbebyg-
gelse med både bostäder, kontor samt life science, vård 
och utbildning. I jämförelse med programförslaget 
finns det dock vissa strukturella skillnader i stadsdelens 
utformning. Den största skillnaden utgörs av området 
längs med E4/E20 och Uppsalavägen. I nollalterna-
tivet är huvudprincipen, som i den fördjupade över-
siktsplanen, att trafikplats Norrtull förläggs ovan jord 
som en stor cirkulationsplats. I nollalternativet planeras 
för verksamheter och bostäder närmast Uppsalavägen. 
Bebyggelsen uppförs tillbakadragen från Uppsalavägen 
och området närmast Uppsalavägen utgörs likt idag, av 
kraftiga bergsskärningar och delvis kuperad naturmark 
mot E4/E20. Nollalternativet innebär färre byggnader 
i anslutning till Norrtull och ingen ny bebyggelse 
utmed Uppsalavägen (norr om trafikplats Norrtull). 
Nollalternativet innebär också två kopplingar mellan 
programområdet och Hagaparken. I nollalternativet an-
läggs två gång- och cykelstråk över Uppsalavägen, ett i 
den norra delen av programområdet och ett i den södra.

Då nollalternativet och programförslaget i många delar 
liknar varandra kommer konsekvensbedömningarna 
att fokusera på skillnaderna mellan de två alternativen. 
Konsekvensbedömning av nollalternativet redovisas i 
kapitel 5.
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Figur 4. Nollalternativet, d.v.s. den fördjupade översiktsplanen för Norra station – Karolinska (2008). Ungefärlig programområdesgräns är markerad med blå-gul ring ovan. 
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4. Programmets konsekvenser

4.1 Klimat och resurshushållning

Förutsättningar och nuläge
Norrtull och nuvarande Karolinska sjukhusområdet 
har ett attraktivt läge, i anslutning till innerstaden och 
stora rekreationsområden. Sjukhusområdet är dessutom 
tätbebyggt idag, varför stadsomvandlingen i stort kan 
nyttja befintliga strukturer och infrastruktur.

Bedömningsgrunder
Av miljöbalkens 3 kap 1§ framgår följande: ”Mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning.” 

I Solna stads strategidokument ”På väg mot ett 
hållbart Solna” (juli 2013) redovisas Solna stads am-
bitioner inom olika målområden och de förväntnin-
gar staden har på byggherrarnas åtagande för att 
kommunen ska kunna åstadkomma en hållbar stad. 

Konsekvenser
Ur ett regionalt perspektiv innebär programmet att 
redan exploaterad mark, tas i anspråk för stadsutveck-
ling. Programmet innebär ett mer effektivt markutnyt-
tjande av området än idag. Detta ger förutsättningar för 
att använda befintliga försörjningssystem och befintlig 
infrastruktur. Ny bebyggelse kan uppföras på redan 
urbaniserad mark som idag används för forskning, 
sjukhusverksamhet och vårdinrättningar. Att om-
vandla delar av området till en attraktiv ny stadsdel i 

Solna med en blandning av vård, bostäder, service och 
verksamheter bedöms vara en god hushållning med 
marken. 

En tätare och mer uppblandad stad är också bra ur 
ett hushållnings- och hållbarhetsperspektiv. Sett till 
resurshushållning och klimatpåverkan har stadsdelens 
resvägar, struktur och kollektivtrafikutbud stor bety-
delse. För programmet är en utbyggnad i nära anslut-
ning till annan bebyggelse positiv, bland annat eftersom 
det innebär korta avstånd och därmed litet transportbe-
hov. Norra delen av Hagastaden kommer att vara gång- 
och cykelvänlig och trafikförsörjas med kollektiva färd-
medel (ny tunnelbana på gångavstånd och busstrafik). 
Detta bedöms vara positivt ur klimatsynpunkt efter-
som de nya invånarna ges förutsättningar till att resa 
mer kollektivt i vardagen och bli mindre bilberoende, 
jämfört med en utbyggnad i ett mer perifert läge. Det 
kommer lokalt i området också att finnas ett kommersi-
ellt serviceutbud samt på gång- och cykelavstånd nås 
både Solna centrum och Stockholms city. Även tillgäng-
ligheten till Hagaparken och Brunnsviken bedöms öka. 
Nya kopplingar och entréer till parken underlättar för 
närboende och besöknade att ta sig till dessa rekreation-
sområden, både med buss, gång och cykel. 

Sammantaget innebär programmet goda möjligheter 
till att begränsa såväl utsläpp av luftföroreningar och 
växthusgaser som till begränsad energi- och resursför-
brukning. Om fortsatt utbyggnad sker med krav om 
t.ex. låg energiförbrukning (t.ex. passivhus) eller att 
byggnaderna förses med solceller och/eller solfångare, 
kan stadsdelens sammantagna klimatpåverkan begränsas 
ytterligare.
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4.2 Kulturhistoriska värden och 
stadsbild

Förutsättningar och nuläge 
I detta avsnitt hanteras konsekvenser med avseende 
på kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och 
fornlämningar samt stadsbild. Konsekvenser kopplade 
till landskapsbild och Kungliga Nationalstadsparken 
hanteras och bedöms i avsnitt 4.3.

Första spadtaget för Karolinska sjukhuset togs 1931 och 
1937 stod den första byggnaden, Radiumhemmet, klar. 
Karolinska sjukhuset är det första riktigt stora sjukhus 
som uppfördes i Sverige, tätt följt av Södersjukhuset. 
Karolinska sjukhuset har präglats av funktionalismens 
ideal ”Hus i park”, där byggnaderna samspelar med 
befintlig terräng och vegetation. Områdesplanen utgår 
från den centralt placerade huvudbyggnaden där avdel-
ningar med starka sambandskrav är förlagda. Andra 
avdelningar lades i separata byggnader kring parken 
och förbands med ett kulvertsystem under mark. 
Ursprungliga byggnader är gestaltade efter en enhetlig 
idé där huskroppar och volymer samverkar och samma 
material och utsmyckningar återkommer, med vissa 
variationer. Efter hand har bebyggelsen kompletterats, i 
vissa fall efter samma idéer. I andra fall har förtätningen 
resulterat i att den luftighet som har präglat området 
i stort har förlorats1. Senare tillkommen bebyggelse 
ansluter dock ofta i material och färg.  

Figur 5. Kulturklassificerade byggnader inom programområdet (Källa: 
Urban Minds).

En kulturhistorisk utredning genomfördes av Stockhol-
ms Byggnadsantikvarier AB i mars 20041. Enligt denna 
har Karolinska sjukhusområdet stora kulturhistoriska 
värden. De viktigaste värdena är de samhällshistoriska, 
arkitekturhistoriska och arkitektoniska. I utredningen 
klassificerades byggnaderna inom programområdet. 
Klassificeringen grundar sig på gjorda inventeringar 
och arkivstudier och bygger på den modell Stockholm 
Stadsmuseum och Stockholms Stadsbyggnadskontor 
använder sig av vid arbetet med Stockholms innerstad. 
Inom programområdet har delar av följande byggnader 
blåklassats (kategori som har högst kulturhistoriskt 
värde): Huvudbyggnaden, Radiumhemmet, Psykiatrin, 
Eugeniahemmet och Blindhemmet (se byggnaderna i 
figur 5). Färgen blå motsvarar byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Byggnader vars kulturhistoriska 
värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen. 

Inom programområdet finns även grön- och gulklassade 
byggnader. Dessa byggnader är av mindre kulturhisto-
riskt värde jämfört med de blåklassade. En ny klassifi-
cering av byggnaderna är under framtagande av Solna 
stad. 
 
I söder angränsar programområdet till två tullhus 
(belägna inom Stockholms stad) som byggdes år 1731-
33 och som fortfarande står på sin ursprungliga plats. 
Dessa är blåklassade.
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I Sjukhusparken finns en dokumenterad fornlämn-
ing, en domarring (en forntida gravanläggning, typ av 
stenkrets där resta eller liggande stenar är glest placerade 
så att en cirkelform bildas) i restaurerat skick. Domar-
ringen flyttades till sin nuvarande placering i samband 
med utbyggnaden av nya Karolinska. 

Norr om programområdet är Solna kyrkogård och 
Norra begravningsplatsen belägen. Norra begravning-
splatsen ingår, tillsammans med Haga-Ulriksdal, i ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården (Solna AB 
37). Motiveringen till riksintresset gällande Norra 
begravningsplatsen är att den i planering och anläggn-
ingar visar begravningsväsendets historia i Sverige under 
1800-talet. Uttryck för riksintresset är planmönstret 
med huvudsakligen en terränganpassad, friare karaktär 
men också med mer rätlinjiga inslag. Ytterligare uttryck 
är gravkapellet och dominerande gravvårdar, gjutjärns-
staket, kvarter av olika karaktär och Sveriges första 
krematorium och urngravar

Konsekvenser 
Lokala kulturmiljövärden och stadsbild
Programförslaget innebär en omvandling av sjukhusom-
rådet, dels genom att byggnader försvinner dels genom 
delvis ändrade funktioner i kvarvarande byggnader. 
Bevarandet av kulturhistoriska miljöer spelar roll i vår 
historia, visar på funktionella samband, landskapets an-
vändning m.m. Exploatering av programområdet kan, 
förutom att påverka fysiska kulturhistoriska föremål, 
också påverka möjligheten att tolka landskapet och 
dess historiska skeden och samband. Vyn från E4/E20 
kommer att förändras i och med att en ny entré och 
bebyggelsefront kommer att möta bilister som kom-
mer från E4:an norrifrån. Upplevelsen av stadsrummet 
förändras till en mer stadsmässig karaktär. Se figur 6 
och 7. En flytt av Uppsalavägen västerut innebär också 
att utrymme skapas för ny bebyggelse mellan Uppsa-
lavägen och Annerovägen. Uppsalavägen kommer på 
längre avstånd från Hagaparken (och Nationalstad-
sparken) och stadsfronten kommer närmare. National-
stadsparken blir i dessa delar därmed tydligt definierad.

Syftet med programförslaget är att området i stora delar 
förtätas med en stadsmässig kvartersstruktur och att ett 
antal byggnader av visst kulturhistoriskt värde (gul- och 
grönklassade) kan komma att tas bort. De i dagsläget 
blåklassade byggnaderna planeras huvudsakligen att 
bevaras alternativt flyttas. Hur de kommer att användas 
framöver är dock oklart, beslut kring detta kommer 
att tas i efterföljande detaljplanearbete. Tidigare förtät-
ning har redan i dagsläget medfört att den ursprungliga 
strukturen och idén med ”hus i park” delvis har blivit 
otydlig. Med programförslaget riskerar områdets karak-
tär att försvagas ytterligare. 

Bilden visar fornlämningen i Sjukhusparken, den s.k. Domarringen. 
Foto: Iterio.

Figur 7. Programförslag - Fotomontage över programförslaget, en ny stads-
front sett från E4/E20. Källa: Rundquist arkitekter.

Figur 6. Nuläge - Upplevelsen av programområdet med Karolinska 
sjukhuset i fonden från E4/E20. Källa: Rundquist aritekter.
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Som nämnts tidigare angränsar området i söder till två 
tullhus som har hög betydelse för Norrtulls historiska 
värde. Programförslaget medför att en byggnad placeras 
framför tullhusen vilket kan innebära att tullhusens 
funktion som entré till staden försvagas. Det ställs 
därför höga krav på hur platsen och bebyggelsen kring 
tullhusen utformas.

Sjukhusparken utvecklas i och med att befintlig he-
likopterplatta och intilliggande byggnad rivs. Vägar 
planeras att löpa längs parkens alla sidor vilket gör 
parken mer definierad än i dagsläget. Flera skyddsvärda 
bergsformationer i parken och i anslutning till denna 
bibehålls vilket bidrar till att bevara områdets karaktär. 
Enligt den kulturhistoriska utredningen bör målsättnin-
gen vara att de arkitektoniska kvaliteterna ska bevaras 
men också att man skall förstå de ursprungliga tankarna 
med områdets byggnader och hur de har använts, det 
vill säga historiska värden. I fortsatt detaljplanering 
finns möjligheter att utveckla och samtidigt bevara om-
rådets och byggnadernas kulturhistoriska värden.  

Riksintressen för kulturmiljövården
Som nämnts tidigare angränsar programområdet 
till Solna Kyrkogård och Norra begravningsplatsen. 
Norra begravningsplatsen är av riksintresse för kul-
turmiljövården. Programförslaget sträcker sig inte in i 
riksintresseområdet och kommer därav inte att med-
föra någon direkt påverkan på riksintresset (varken på 
riksintressets motiv eller dess uttryck). Däremot in-
nebär programförslaget att en ny stadsfront bildas mot 
Norra begravningsplatsen och att ny bebyggelse kryper 
närmare. Detta innebär till exempel att vyer från Norra 
begravningsplatsen och att upplevelsen av att befinna 

sig på en begravningsplats kan förändras då bebyggelse 
placeras närmare riksintresseområdet än i dagsläget. I 
programförslaget föreslås ingen ny parkyta i delområde-
na närmast Norra begravningsplatsen som kan möta det 
gröna i Norra begravningsplatsen. Tanken är dock att 
skapa nya siktlinjer och kopplingar mellan programom-
rådet och begravningsplatsen. Norra begravningsplatsen 
är, framförallt sommartid, mycket grön och här finns 
en hel del större träd. Känslan av att befinna sig inne 
på en grönskande begravningsplats kommer därför att 
bibehållas. Vintertid kan dock den nya bebyggelsen 
framträda något mer än i dagsläget bakom och ovan 
trädtopparna. 

Förslag till fortsatt arbete
• Utformning och placering av tillkommande bebyg-

gelse och dess kopplingar till befintlig kulturhis-
toriskt intressant bebyggelse bör studeras vidare i 
det fortsatta planarbetet. För att belysa områdets 
historia bör kommande planarbete lyfta fram och 
ta tillvara på de värden och kvalitéer som området 
besitter. För att tillföra området nya värden och för 
att kunna urskilja karaktärer från olika historiska 
tidpunkter kan tillkommande bebyggelse avvika 
tydligt från befintlig arkitektur, som då fortfar-
ande kommer att vara tydligt avläsbar. En annan 
möjlighet är att bygga vidare på befintliga byg-
gnaders karaktärer. Detta kan dock medföra att de 
ursprungliga värdena och byggnaderna blir mindre 
avläsbara.

• Om det fortsatta planarbetet innebär ingrepp i 
Domarringen krävs tillstånd från länsstyrelsen. 
Detta bör bevakas inom ramen för fortsatt planer-
ing.

• Möjligheterna att förstärka och utveckla den vi-
suella och gröna kontakten och kopplingarna mel-
lan programområdet och Norra begravningsplatsen/
Solna Kyrkogård bör studeras i det fortsatta detalj-
planearbetet. 

• Hur platsen och bebyggelsen kring tullhusen 
utformas bör, tillsammans med Stockholms stad, 
studeras vidare i det fortsatta planarbetet.  

Bilden visar siktstråket och vyn (sett mot programområdet) inifrån Norra 
begravningsplatsen. Foto: Rundquist arkitekter. 
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som ingår i programmet, tangerar ett av sex delområden 
som pekas ut som mer bebyggda och anlagda områden 
i parken (fördjupad översiktsplan för Nationalstad-
sparken – Stockholmsdelen), se område 3 på kartan 
i figur 8. Dessa områden avses enligt den fördjupade 
översiktsplanen ”utgöra sådana zoner inom National-
stadsparken som kan förändras och kompletteras med 
ny bebyggelse och anläggningar under förutsättning att 
detta inte medför skada på det historiska landskapets 
natur- och kulturvärden”. 

I förarbetena till lagskyddet har det förutsatts att 
kommunerna i sina översiktsplaner ska redovisa vilka 
områden inom Nationalstadsparken som bör skyddas 
som parklandskap eller naturmiljö liksom de zoner som 
präglas av mer omfattande bebyggelse. Avsikten är att 
denna precisering ska ge vägledning för tillämpningen 
av lagskyddet. Solna stad har gjort en sådan preciser-
ing i den fördjupade översiktsplanen för Nationalstad-
sparken – Solnadelen - som antogs av kommunful-
lmäktige den 27 oktober 2008. Området vid Norrtull, 

4.3 Nationalstadsparken – 
Kulturhistoriska landskapsbilds-
värden 

Förutsättningar och nuläge
Bestämmelser och fakta Nationalstadsparken 
Programområdet gränsar till Nationalstadsparken. 
Nationalstadsparken är utpekat som riksintresse och 
har dessutom ett särskilt skydd enligt 4 kap 7 § miljö-
balken: 

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläg-
gningar endast komma till stånd och andra åtgärder vidtagas 
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller 
naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden i övrigt skadas.

Nationalstadsparkens särskilda värden beskrivs i Solna 
stads fördjupade översiktsplan för Nationalstadsparken 
enligt följande: ”Nationalstadsparken innehåller stora 
natur- och kulturvärden. Områdets särprägel grundas 
på att man här kan uppleva ett historiskt landskap där 
värdefulla företeelser samspelar och förstärker varandra 
till en unik helhet. Inom Nationalstadsparken flätas 
park-, natur- och bebyggelsemiljöer samman till ett 
unikt historiskt landskap av riksintresse. Området är 
av särskild betydelse för det nationella kulturarvet, 
för stockholmsregionens ekologi och för människors 
rekreation.”

Figur 8. Den röda linjen visar inom vilka delar bebyggda områden finns, utanför utgörs områdena av park- och 
naturlandskap. Källa: FÖP för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen. (2011).
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Kulturhistoriska landskapsbildsvärden 
Karolinska sjukhusområdet med sina bergsskärningar 
och sin storskaliga bebyggelse är, sett från Brunnsviken, 
väl synligt i landskapet idag. De stora transportlederna 
E4/E20 och Uppsalavägen utgör tillsammans med 
Värtabanans järnvägsbank, fysiska och visuella barriärer 
i landskapet. I sydväst ligger Norrtull, som sedan 1670 
utgör den mest prominenta entrén till Stockholm. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för National-
stadsparken har miljöerna runt Brunnsviken mycket 
höga kulturmiljövärden och hur ny bebyggelse inom 
programområdet påverkar upplevelsen av dessa är cen-
tralt. Viktigast för upplevelsen av t.ex. Bellevueparken 
och Hagaparken, är det böljande landskapet där vat-
tenspegeln möter grönska i dalgångar och höjderna 
kring viken. I denna upplevelse är utblickar över 
Brunnsviken med dess parklika dalgångar och naturliga 
stränder viktiga. Vattenrummet i sig har mycket högt 
landskapligt upplevelsevärde. Från olika platser i park-
erna kring Brunnsviken ser man dels historiska byg-
gnader, dels moderna tillskott av stad och bebyggelse.

Avståndet från olika vyer bedöms också innebära att 
tåligheten för förändring ökar. Från Bellevueberget ser 
man snett mot programområdet även om en del av den 
visuella kontakten bryts av vegetation och Wenner-
Gren Center med tillhörande låghusbebyggelse. Häri-
från bedöms dock urbaniseringen redan ha påverkat up-
plevelsevärdet och tåligheten mot förändringar bedöms 
härmed vara högre. Udden i Bellevueparken har mycket 
vegetation och det är framförallt från gångvägen utmed 
båtklubben man visuellt kan se stora delar av Norrtull 
och norra delen av Hagastaden. Redan idag är dock 

upplevelsen av parklandskapet här kraftigt försvagad 
och stenstaden syns idag tydligt i fonden mot parkland-
skapet.
 
Även siktlinjer från Kungliga begravningsplatsen samt 
siktlinjer från stränder på den östra sidan av Brunns-
viken är av historisk betydelse för upplevelsen av 
parklandskapet. Från dessa platser är både Norrtull och 
norra delen av Hagastaden väl synliga, men upplevelsen 

av parklandskapet sett mot programområdet är sedan 
länge försvagad, eftersom stenstaden är påtaglig bakom 
parklandskapet. 

Siktstråket mot norra delen av Hagastaden och Norrtull 
sett från stranden nedanför Haga slott, Gustav III:s pa-
viljong och Ekotemplet domineras helt av upplevelsen 
att man befinner sig i ett parklandskap. 

Bilden visar siktstråket/vyn mot Karolinska sjukhusområdet och Norrtull, sett från stranden vid Kungliga begravningsplatsen. Foto: Rundquist arkitek-
ter.
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Bedömningsgrunder och metod
Bedömningarna av påverkan på Nationalstadsparkens 
landskapsbilds- och kulturhistoriska värden sker med 
utgångspunkt från hur framför allt ny bebyggelse up-
pfattas i sin omgivning. Konsekvenser för de kulturhis-
toriska landskapsbildsvärdena omfattar upplevelsen av 
planerad bebyggelse och hur denna  förändrar stadssi-
luetten som kan upplevas på långt eller nära avstånd 
från olika kulturhistoriska platser inom Nationalstad-
sparken. Avståndet bedöms innebära att tåligheten för 
förändring ökar, generellt bedöms tåligheten för förän-
dring vara större ju längre från staden man befinner 
sig. Samtidigt är staden i många fall redan påtaglig ju 
närmare staden man kommer. Den visuella upplevelsen 
skiljer sig åt från person till person. Betraktaren kan 
antingen uppleva förändringen som störande eller som 
spännande. Det beror helt av dennes förhållningssätt till 
platsen och förändringar i stort. 

Utifrån platsbesök och tidigare erfarenheter (t.ex. 
detaljplan 1 i Stockholm) har 10 vypunkter/siktstråk 
valts ut och analyserats (figur 9). Dessa har tagits fram 
gemensamt av Solna och Stockholm, eftersom den 
visuella påverkan är beroende av vad som händer inom 
båda kommunernas programområden. Som utgång-
spunkt för analyserna har stegvisa fotomontage och 
siluett-bilder gjorts för respektive vypunkt. Fotomonta-
gen bygger på en 3D-modell som finns för Hagastaden 
(både Solna och Stockholm).
      

Figur 9. Siktstråk och vyer som valts ut för framtagna fotomontage och siluettbilder. Källa: 
Rundquist arkitekter. 
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Konsekvenser 
Vyer där påverkan/förändringen är märkbar 
Det är viktigt att nämna att upplevelsen och stadsbilden 
kommer att förändras oavsett om programmet genom-
förs eller ej, i och med att bebyggelse i enlighet med 
redan beslutade detaljplaner och bygglov i Hagastaden 
kommer att bli påtaglig sett från samma utblickar. Från 
några utsiktspunkter kommer programförslaget trots 
allt innebära att upplevelsen förändras märkbart. Detta 
gäller till exempel vyn sett från Kungliga begravning-
splatsen (vypunkt 8) samt vyn sett från Båtklubben vid 
Bellevueparkens strandpromenad (vypunkt 9). 

Stenstaden upplevs i bakgrunden redan idag och med 
planerad bebyggelse enligt redan beslutade detaljplaner 
i Hagastaden förstärks stadens närhet. Vyerna bedöms 
härmed vara relativt tåliga mot förändringar. Den nya 
bebyggelsefronten kommer dock än närmre parkland-
skapet och bedöms komma att dominera upplevelsen 
av rummet (se stegvisa fotomontage och siluettbilder 
i figur 10 och 11). Bebyggelsen ligger dessutom på en 
höjd och är välexponerat i landskapet. Hur bebyggelsen 
slutligen kommer att upplevas beror på hur den senare 
utformas (material, variation i höjd, färgsättning m.m.).

Fotomontagen och siluettbilderna redovisas i tre 
steg:

1. Vy med befintlig bebyggelse samt byggnadsvolymer 
motsvarande redan beslutade detaljplaner och byg-
glov (blå linje).

2. Samma vy som steg 1 samt med föreslagen ny be-
byggelse enligt både programförslaget i Stockholm 
(grön linje) och i Solna (röd linje). 

3. Samma vy som i steg 2, redovisas som fotomontage.

Av utrymmesskäl redovisas i denna MKB endast ett 
urval av alla framtagna vyer, siluettbilder och fotomon-
tage. De som valts belyser vyer där förändringen blir 
märkbar och mindre märkbar och där kulturmiljöerna 
bedömts vara mer eller mindre känsliga för visuella 
förändringar. I bilaga “PM Vyer från Kungliga Nation-
alstadsparken” redovisas samtliga vyer och framtagna 
fotomontage över programförslaget.
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Figur 10. Vy från Kungliga begravningsplatsen (vypunkt 8)

1. Vy med befintlig bebyggelse samt byggnadsvolymer motsvarande redan 
beslutade detaljplaner och bygglov (blå linje).

2. Samma vy som steg 1 samt med föreslagen ny bebyggelse enligt både pro-
gramförslaget i Stockholm (grön linje) och i Solna (röd linje). 

3. Samma vy som i steg 2, redovisas som fotomontage.
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Figur 11. Vy från båtklubben vid Bellevueparken (vypunkt 9)

1. Vy med befintlig bebyggelse samt byggnadsvolymer motsvarande redan 
beslutade detaljplaner och bygglov (blå linje).

2. Samma vy som steg 1 samt med föreslagen ny bebyggelse enligt både pro-
gramförslaget i Stockholm (grön linje) och i Solna (röd linje).

3. Samma vy som i steg 2, redovisas som fotomontage.
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Vyer där påverkan/förändringen är liten eller inte 
märkbar 
Från andra vyer behålls till största delen den grönskan-
de känslan i landskapet. Från stranden vid Bergianska 
trädgården (vypunkt 1) kommer bebyggelsen anas yt-
terst lite bakom skogsklädda höjdryggar som avskärmar 
norra delen av Hagastaden och Norrtull från vypunk-
ten. Programförslaget bedöms härmed inte påverka up-
plevelsen av att befinna sig i ett parklandskap märkbart. 
Vyn från stranden nedanför Haga slott (vypunkt 5) 
förändras heller inte alls. Vare sig Norrtull eller Hagast-
aden syns bakom de skogsklädda höjderna som ligger 
mellan områdena.

Från flera vyer kommer siktlinjerna och upplevelsen 
att förändras. Förändringen jämfört med idag och/eller 
jämfört med bebyggelse som ändå kommer att uppföras 
i enlighet med redan beslutade detaljplaner i Hagast-
aden, bedöms dock vara liten eller inte märkbar. Detta 
gäller t.ex. vypunkt 2, 3, 4, 6 och 10. Det är emellanåt 
också svårt att urskilja vad som är den befintliga sten-
staden och vad som är den nya bebyggelsen, då dessa 
lätt smälter ihop. Se exempel på stegvisa fotomontage 
och siluettbilder i figur 12 och 13. Hur bebyggelsen 
slutligen kommer att upplevas beror på hur den senare 
utformas (material, variation i höjd, färgsättning m.m.).
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Figur 12. Vy från kajakklubben vid Frescati (vypunkt 4)

1. Vy med befintlig bebyggelse samt byggnadsvolymer motsvarande redan 
beslutade detaljplaner och bygglov (blå linje).

2. Samma vy som steg 1 samt med föreslagen ny bebyggelse enligt både pro-
gramförslaget i Stockholm (grön linje) och i Solna (röd linje).

3. Samma vy som i steg 2, redovisas som fotomontage.
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Figur 13. Vy från stranden söder om Botaniska (vy-punkt 2)

1. Vy med befintlig bebyggelse samt byggnadsvolymer motsvarande redan 
beslutade detaljplaner och bygglov (blå linje).

2. Samma vy som steg 1 samt med föreslagen ny bebyggelse enligt både pro-
gramförslaget i Stockholm (grön linje) och i Solna (röd linje).

3. Samma vy som i steg 2, redovisas som fotomontage.
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Pkt 4 – Siktstråk från kajakklubben vid Frescati, östra 
Brunnsviken. Vyn kommer att skilja sig stort jämfört 
med idag, men skillnaden blir mindre påtaglig med be-
byggelse som redan beslutade detaljplaner i Hagastaden 
medger. Staden i horisonten kommer att dominera vyn 
där man idag upplever parklandskapet. Dock innebär 
båda programmen för norra och östra delen av Ha-
gastaden (Stockholm), tillsammans att staden upplevs 
komma än närmre parklandskapet.

Pkt 5 – Siktstråk från stranden nedanför Haga slott, 
västra Brunnsviken. Då programområdet inte syns från 
vypunkten (döljs helt av en vegetationsklädd höjdrygg) 
sker heller ingen synlig förändring.

Pkt 6 – Siktstråk från ”toppen” vid Haga Norra. Sikt-
stråket bedöms inte vara känsligt för förändring. Den 
nya bebyggelsen inom norra delen av Hagastaden kom-
mer att upplevas som stenstadens nya front och entrén 
till Stockholm flyttas norrut. Planerad bebyggelse inom 
östra delen av Hagastaden och redan beslutade detalj-
planer inom Hagastaden syns inte från denna vy.

Pkt 7 – Siktstråk från stranden norr om Haga forum, inre 
Brunnsviken. Upplevelsen av landskapet sett från denna 
vypunkt bedöms bli annorlunda mot idag. Sårbarheten 
för förändringar bedöms som liten eftersom att sten-
staden dominerar horisonten och i bakgrunden idag. 
Skillnaden mot vyn med bebyggelse i enlighet med 
redan beslutade detaljplaner i Hagastaden blir ändå 
märkbar eftersom staden upplevs flytta närmare park-
landskapet och kommer att dominera upplevelsen.

Nedan sammanfattas analysen av samtliga vypunk-
ter som redovisas i figur 9. Bilder från alla vypunkter 
redovisas i bilaga “PM Vyer från Kungliga Nationalstad-
sparken”.

Pkt 1 – Siktstråk från stranden nedanför Bergianska 
trädgården, östra Brunnsviken. Föreslagen bebyggelsen i 
norra delen av Hagastaden döljs helt bakom en skog-
sklädd höjdrygg. Bebyggelsen inom Norrtull och östra 
delen av Hagastaden (Stockholm) anas ytterst lite ovan 
trädtopparna.

Pkt 2 – Siktstråk från stranden nedanför Botaniska insti-
tutionen, östra Brunnsviken. Eftersom bebyggelse enligt 
redan beslutade detaljplaner i Hagastaden kommer att 
förändra vyn med en ny stadshorisont, bedöms vyn 
med bebyggelse enligt programmen för norra delen av 
Hagastaden och östra delen av Hagastaden (Stockholm) 
inte upplevas som en dramatisk förändring. Dock 
innebär programmen tillsammans att staden upplevs 
komma än närmre parklandskapet.

Pkt 3 – Siktstråk från stranden nedanför Frescati, ös-
tra Brunnsviken. Redan idag dominerar stenstaden i 
horisonten. Eftersom bebyggelse enligt redan beslu-
tade detaljplaner i Hagastaden kommer att förstärka 
stenstadens närhet, bedöms vyn med bebyggelse som 
föreslås med programmet och i programmet för östra 
delen av Hagastaden (Stockholm) inte upplevas som 
någon dramatisk förändring. Dock innebär program-
men tillsammans att staden upplevs komma än närmre 
parklandskapet.

Sammanfattande bedömning 
Den visuella upplevelsen skiljer sig åt från person till 
person. Betraktaren kan antingen uppleva förändringen 
som störande eller som spännande. Det beror helt av 
dennes förhållningssätt till platsen och förändringar 
i stort. Från samtliga vypunkter upplevs stenstaden i 
bakgrunden redan idag och med planerad bebyggelse 
enligt redan beslutade detaljplaner och bygglov i Ha-
gastaden, förstärks stadens närhet oavsett om östra och 
norra delen av Hagastaden byggs eller ej. Samtliga vyer 
bedöms härmed vara relativt tåliga mot förändringar. 

Den planerade bebyggelsen enligt programmet kom-
mer att bli mer eller mindre märkbar från olika platser 
inom Nationalstadsparken. Förändringen upplevs som 
mest från höjderna och stränderna vid Bellevueparken, 
stranden vid Haga Forum och Kungliga Begravning-
splatsen i Brunnsviken. Här befinner man sig dels nära 
den nya bebyggelsen, dels har man en relativt fri blick 
in mot programområdet. Även från andra ställen utmed 
Brunnsviken är bebyggelsen synlig men då på bety-
dligt längre håll och Värtabanan och befintlig vegeta-
tion avskärmar delvis den nya bebyggelsen. Avståndet 
bedöms innebära att tåligheten för förändring ökar. 
Samtidigt är staden i många fall redan påtaglig ju när-
mare staden man kommer. 

Planerad bebyggelse inom programområdet bedöms 
inte stå i konflikt med Nationalstadsparkens övergri-
pande landskapsbildsvärden.
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Förslag till fortsatt arbete
• Utformning av bebyggelsen (variation/färgsättning/

skala/materialval) och grönstruktur i programområ-
det har stor betydelse för de slutliga konsekvenserna 
för kulturhistoriska landskapsbildsvärden och 
platser inom Kungliga Nationalstadsparken. Till 
exempel kan gröna tak och gröna fasader samt val 
av material och färger som smälter in i befintlig 
bebyggelse och vegetation vara ett sätt att begränsa 
eventuell negativ påverkan som ny bebyggelse kan 
ha på upplevelsen av kulturlandskapet. Hänsyn till 
detta bör tas i det fortsatta arbetet med att utveckla 
området.

Pkt 8 – Siktstråk från Kungliga begravningsplatsen i inre 
Brunnsviken. Upplevelsen av landskapet sett från denna 
vypunkt bedöms bli annorlunda mot idag. Sårbarheten 
för förändringar bedöms som liten eftersom att sten-
staden dominerar i bakgrunden idag. Skillnaden mot 
vyn med bebyggelse i enlighet med redan beslutade 
detaljplaner i Hagastaden blir ändå märkbar eftersom 
att staden upplevs flytta närmare parklandskapet och 
kommer att dominera upplevelsen.

Pkt 9 – Siktstråk från båtklubben vid Bellevueparkens 
strand. Upplevelsen av landskapet sett från denna vy-
punkt bedöms bli något annorlunda mot idag. Sårbar-
heten för förändringar bedöms som måttlig eftersom att 
bebyggelse och stora trafikleder syns väl i bakgrunden 
idag. Skillnaden mot vyn med bebyggelse i enlighet 
med redan beslutade detaljplaner i Hagastaden blir 
ändå märkbar, eftersom att staden upplevs flytta när-
mare parklandskapet och kommer att dominera upplev-
elsen.

Pkt 10 – Siktstråk från utsiktspunkt på Bellevueberget. 
Upplevelsen av landskapet sett från denna vypunkt 
bedöms bli något annorlunda mot idag. Sårbarheten för 
förändringar bedöms som liten eftersom att stenstaden 
och stora trafikleder dominerar i bakgrunden idag. 
Skillnaden mot vyn med bebyggelse i enlighet med 
redan beslutade detaljplaner i Hagastaden blir märkbar 
om än väldigt liten.
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Programområdets grönstruktur
Programområdet är bebyggt men ändå relativt grönt 
och i anslutning till programområdet ligger de större 
grönområdena Hagaparken, Solna kyrkogård och Norra 
begravningsplatsen. Kopplingarna till det gröna i Hag-
aparken (som är belägen inom Nationalstadsparken) 
är dock svaga. E4/E20 och Uppsalavägen utgör en stor 
barriär mellan programområdet och Hagaparken. Den 
del av programområdet som ligger vid Norrtull tangerar 
Nationalstadsparkens gräns och här består ytorna 
idag av mestadels grusade ytor och f.d. etableringsy-
tor tillhörande byggnationen av Norra länken och nya 
Värtabanan.

Inom området övergår hårdgjorda ytor till hus i park 
och sedan mer renodlad parkmark. Inom programom-
rådets grönstruktur utgör Sjukhusparken den största 
parken. Parken har idag tre huvudkaraktärer, en berg-
spark med ädellövträd i väster, en central öppen gräsyta 
och en bergspark med tall och berghällar i öster. I 
parken finns också mer trädgårdslika delar med blom-
mande buskar och en konstgjord bäckfåra. Det andra 
stora parkrummet är den sluttande fruktträdgården i 
områdets sydöstra hörn, i anslutning till Eugeniahem-
met och ned mot Norrtull. Bakom laboratoriekullen 
finns en obebyggd bergknalle. Förutom dessa större 
parkrum och grönområden finns en rad mindre rum 
och gröna gårdar. Gårdarna har olika karaktär, en del är 
sparad naturmark medan andra bär en tydlig arkitek-
tonisk prägel. Inom området finns flertalet äldre träd, 
både i grupp och som solitärer. Även klätterväxter på 
tegelfasader inom området är en tydlig växtkaraktär. 

4.4 Naturmiljöer och rekreation 
inkl.  Nationalstadsparken

Förutsättningar och nuläge
Övergripande värden för växt- och djurlivet
Norra delen av Hagastaden gränsar till Nationalstad-
sparken och i delområdet Norrtull tangeras National-
stadsparkens gräns. Nationalstadsparken är utpekat som 
riksintresse och har dessutom ett särskilt skydd enligt 4 
kap 7 § miljöbalken. Under förutsättningar i avsnitt 4.3 
redogörs mer utförligt för Nationalstadsparkens värden 
för kulturmiljöer, rekreation och natur.
 
Nationalstadsparken utgör den innersta delen av en av 
Stockholms-regionens längsta grönkilar, Järvakilen, som 
sträcker sig via Järvafältet och västra Upplands Väsby till 
Garnsviken i Sigtuna. Hela kilen har stor betydelse för 
regionen och för stockholmarnas möjlighet att uppleva 
skogskänsla och naturens variationsrikedom. Nation-
alstadsparkens höga artrikedom är beroende av ett 
ekologiskt utbyte med områden av liknande karaktär. 
Programområdet gränsar till en del av parken som utgör 
spridningszon av betydelse för växt- och djurliv mellan 
Norra Djurgården och Ulriksdals park- och naturom-
råden (se figur 14), ett så kallat ”ekologiskt särskilt bety-
delsefullt område” (ESBO).

Figur 14. Av kartan framgår att programområdet angränsar till en del 
av Nationalstadsparken som ingår i en spridningszon mellan Haga och 
Ulriksdal. Ungefärligt programområde markerat i blått. Källa: FÖP 
Nationalstadsparken – Stockholmsdelen. 
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Foto över Sjukhusparken med befintlig vegetation och damm. Foto: Iterio.

Området inventerades av Locum 1992-19932  och i in-
venteringen pekades vissa områden och specifika växter 
ut som extra skyddsvärda, bl.a. utpekades värdefulla 
bergsformationer, träd och växt- och örtrika gräsytor. 
Sedan denna inventering utfördes har området utveck-
lats och därmed påverkat områdets naturvärden. En av 
de större förändringarna är att Astrid Lindgrens barn-
sjukhus har uppförts på en av de lokaler som pekades ut 
som mest skyddsvärd. Ett flertal av de utpekade särskilt 
skyddsvärda växtförekomsterna saknas därför idag på 
platsen, bl.a. stora bokträd och granar. Även den slut-
tande fruktträdgården vid Eugeniahemmet, som tidig-
are innehöll över 30 fruktträd, är idag reducerad till ett 
fåtal åldrade äppelträd3.  På kartan i figur 15 redovisas 
befintliga värdefulla naturmiljöer och enskilda träd. 

Figur 15. Befintliga värdefulla naturmiljöer och särskilt skyddsvärda träd. 
Källa: Nivå Landskapsarkitekter

Rekreativa värden
Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar arbetet med 
att utveckla Nationalstadsparkens värden. Länsstyrelsen 
har också fattat beslut om en vård- och utvecklingsplan 
för Nationalstadsparken. Denna plan ger en samlad bild 
över intentioner, mål och riktlinjer med hela parken. 
För Brunnsviken, anges att ett huvudsakligt mål är att 
erbjuda trygga utflyktsmål med bra stig- och prom-
enadvägar, vägvisning och goda angöringsmöjligheter. 
Utifrån detta finns en bristanalys framtagen som utgör 
underlag för en åtgärdsplan och som redovisar brister 
och handlingsinriktade förslag utifrån behoven i det 
aktuella området. Gångvägen norr om Värtabanan 
anges i analysen vara smal och svårtillgänglig. Entrén 
till parken vid Stallmästargården föreslås bli en fram-
tida huvudentré. En tvärförbindelse mellan Albano och 
Hagastaden beskrivs också som nödvändig.

De befintliga rekreativa värdena inom programområ-
det är främst Sjukhusparken och Eugeniaparken, även 
om mindre trädbestånd och gröna ytor samt enstaka 
träd har betydelse för upplevelsen av området. Till-
gängligheten och användningen av dessa är idag dock 
låg. Eugeniaparken är dessutom väldigt bullerutsatt av 
trafiken på E4/E20 och Uppsalavägen. I övrigt bedöms 
själva programområdet idag inte ha betydelse för 
rekreation. Den del av norra delen av Hagastaden som 
ligger utmed Uppsalavägen och Norrtull, utgörs idag av 
trafikleder och är delvis inhägnat och i ianspråktaget för 
bygget av Norra länken och Värtabanans nya bro. 
Kvaliteterna i detta delområde utgörs av närheten till 
Nationalstadsparken.
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Hagaparken och Brunnsviken utgör ett välfrekventerat 
större rekreationsområde för boende både i de norra de-
larna av Stockholms innerstad och i Solna. Parken och 
naturen används av närboende, boende i övriga staden 
och stockholmsregionen, turister, barngrupper och 
organisationer. Områdets stora betydelse för rekreation 
är också ett av de motiv som ligger bakom utpekandet 
av området som Nationalstadspark. I Hagaparken och 
Brunnsviken erbjuds aktiviteter såsom naturupplevelser, 
skogskänsla, cykling, motion, skridskoåkning, båtliv, 
fiske, bad. 

Bellevueparken öster om Wenner-Gren Center ligger på 
gångavstånd från norra delen av Hagastaden. Här är na-
turen relativt kuperad med utkikspunkter, ädellövskog, 
strandpromenad, båtplatser och vattenkontakt, gräsy-
tor samt grässluttningar som erbjuder pulkaåkning. 
Vasastaden i söder är en parkfattig stadsdel men med 
en del grönstruktur i form av trädplanterade gator och 
bostadsgårdar. Tillgängligheten för gående eller cyklister 
inom programområdet är idag låg, främst på grund av 
att området är svårorienterat, delvis saknar separerade 
gång- och cykelstråk samt på grund av barriärer som 
byggarbetsplatsområden, höjdskillnader och trafikerade 
vägar. 

Bedömningsgrunder och metod
I Solna stads Grönplan (remissutgåva) anges olika 
mål för grönområden och tillgången till dessa. Nedan 
planeringsmål för grönstrukturer anges:

Planeringsmål Grönstruktur

• Säkerställ och utveckla en sammanhängande grön-
struktur för biologisk mångfald och rekreation

• Bevara och säkerställ särskilt värdefulla naturmiljöer 
och biotoper

• Öka de gröna värdena vid exploatering och kom-
pensera för förlorade värden

• Planera så att alla solnabor har högst 300 meter till 
park eller natur, högst 800 meter till en stadsdel-
spark samt högst 2500 meter till större strövområde

Planeringsmål Ekosystemtjänster

• Planera för att optimera grönstrukturens ekosys-
temtjänster

• Möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten 
i parker, gatuplanteringar och grönytor i trafik-
miljöer.

• Planera för mer grönska längs gator och trafikleder

Planeringsmål Rörelse och vila
• Utveckla vardagsstråk som underlättar promenader, 

joggning och annan rörelse

• Ge utrymme för aktiviteter för alla åldrar och för-
mågor.

• Utveckla gaturummen för ett mer aktivt stadsliv

• Värna och utveckla platser för vila 

• Planera in platser för odling

Konsekvenser
Naturmiljöer 
I samband med exploateringen kommer vissa befintliga 
naturvärden försvinna samtidigt som nya naturvärden 
kan tillföras området. Markytor som idag helt eller 
delvis saknar vegetation ges möjlighet till förstärkning, 
bl.a. genom nya gröna gårdar, mindre så kallade fick-
parker och trädplanterade gator. Detta är positivt och 
kan bidra till att de idag kraftigt försvagade spridnings-
sambanden förstärks något och att områdets grönytor 
kan utvecklas. En skyddsvärd bergsformation med träd 
bevaras framför psykiatribyggnaden. Sjukhusparken 
behålls och genom att byggnaden med nuvarande 
helikopterplatta rivs, kan parken utökas åt öster. Även 
Eugeniahemmet och dess park behålls, delområdet 
förtätas dock i öster vilket kan innebära att mindre de-
lar av parken kan behöva tas i anspråk. Här är det dock 
idag huvudsakligen en sluttning som övergår i en brant 
slänt ner mot vägarna. Höjdförhållandena är viktiga att 
ta hänsyn till, både i den södra och i den östra delen när 
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man fyller upp för att bygga de nya kvarteren. De nya 
höjderna avgör hur många av de äldre träden i området 
som kan sparas. 

Den naturmark som tillskapas inom programområdet 
kommer inte att kunna få sådana höga naturvärden 
som befintliga biotoper utanför området hyser (Bellev-
ueparken och Brunnsvikens/Hagaparkens angränsande 
naturområde). Men den nya grönstrukturen kan ekolo-
giskt fungera som stöd åt de mer värdefulla bestånden 
utanför programområdet. De nya biotoperna har 
således en viktig roll för områdets funktion som sprid-
ningsväg. Om rikligt med ädellövträd planteras utmed 
gator och mellan bebyggelsen, och denna inte blir för 
tät, bedöms inre spridningssamband kunna tillskapas. 
Dessa kan delvis även förstärka spridningsvägarna mel-
lan programområdet och t.ex. Norra Begravningsplat-
sen i norr samt mot Stockholms innerstad i söder. Trots 
vissa släpp i bebyggelsen är gaturummen och stråken 
genom bebyggelseområdena dock ganska täta och bar-
riärerna mot Brunnsviken stora (bl.a. vägar, bebyggelse 
och stora nivåskillnader). 

När det kommer till delområdet vid Norrtull redovisar 
programmet ett parkstråk mellan bebyggelsen och 
Värtabanan. Trots att Värtabanan, som ligger på en hög 
bank, fortsatt kommer att utgöra en barriär och skilje-
delare mellan Hagaparken/Brunnsviken och den nya 
bebyggelsen, medger tillskapandet av en grön övergång 
närmast Värtabanan, att en buffertzon tillskapas mot 
Brunnsviken och de strand- och naturmiljöer som lig-
ger mellan bebyggelsen och sjön. Den planerade gröna 
rampbyggnaden i ost-västlig riktning över Uppsalavägen 
bedöms inte komma att utgöra något direkt förstärkt 

ekologiskt värde, med avseende på spridning av arter. 

Planerad bebyggelse inom programområdet bedöms 
inte stå i konflikt med Nationalstadsparkens övergri-
pande naturvärden. 

Rekreativa värden
Inom programområdet finns idag få rekreativa värden 
som påverkas negativt av programförslaget. Delar av 
området är idag både otryggt, svårtillgängligt, påverkat 
av trafikbuller och saknar attraktiva utemiljöer, lekytor, 
torg m.m. Sammanfattningsvis skapar programförslag-
et förutsättningar till att konsekvenserna avseende 
rekreation bli övervägande positiva. Inte minst med 
hänsyn till att hela programområdet får god tillgång 
till Bellevueparkens, Hagaparkens och Brunnsvikens 
större rekreationsområden, att förbättrade entréer till 
Nationalstadsparken skapas samt att det i samband 
med ändrad markanvändning kan tillskapas många nya 
upplevelsevärden i anslutning till bebyggelsen. På så 
sätt bedöms både befintliga boende i närområdet och 
inom programområdet få god tillgång till närrekreation 
och upplevelser. I takt med att norra delen av Hagast-
aden, övriga delar av Hagastaden och regionen i stort 
växer och att intresset för hälsofrågor i allmänhet ökar, 
kommer besökstrycket på Hagaparken att öka, även för 
närrekreation. Att öka tillgängligheten till Brunnsviken-
Haga innebär att fler får tillgång till de värden och 
upplevelser som Brunnsviken-Haga erbjuder. Samtidigt 
innebär ökat besökstryck ökat slitage, ökade störningar, 
minskad rofylldhet, ökat behov av skötsel (t.ex. städ-
ning och underhåll) o.s.v.

Centralt i den nya stadsdelen ligger två befintliga park-
er, Sjukhusparken och Eugeniaparken. Sjukhusparken 
är i remissutgåvan av Solna stads Grönplan markerad 
som park som utvecklas till stadsdelspark. Stadsdel-
sparkerna ska erbjuda olika upplevelser och aktiviteter 
samt ge plats för både rörelse och vila. De ska fungera 
som mötesplatser, ge utrymme för lek, sällskapslek, 
picknick, motion samt erbjuda skönhetsupplevelser i 
form av konst och grönska. Parkerna kan även erbjuda 
småbarnslek, vattenpark och vattenlek, kafé- och restau-
rangverksamhet.
 
Hur kommande detaljplanering hanterar höga buller-
nivåer från trafiken på angränsande vägar, har stor bety-
delse för hur parkernas slutliga kvalitet och användning 
blir. Mellan norra delen av Hagastaden och Stockholms 
innerstad kopplas parkstrukturen med ett stråk som 
leder från Sjukhusparken till Norra stationsparken som 
är planerad inom första etapputbyggnaden av Hagast-
aden (dp 1). I öst-västlig riktning kopplar Sjukhus-
parken till ett bredare aktivitetsstråk ”Akademiska 
stråket” som i sin tur kopplar till Hagaparken-Brunns-
viken i öster via en grön parkramp.

Målsättningen är att tillföra området ny grönska och 
inom området planeras också för vistelseytor i form av 
en mängd platser och torg av olika storlek, funktion 
och innehåll. Stadstorg och mindre offentliga platser 
föreslås kopplas till rörelsestråken. Invånarna i den nya 
stadsdelen ges också möjlighet till båtliv nära bostaden 
och utöva båtaktiviteter i närområdet, vilket bör ses 
som rekreationshöjande. 
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Riktlinjerna (Solnas remissutgåva av Grönplanen) 
avseende tillgången till olika sorters grönstruktur för 
både rörelse, vila och ekosystemtjänster, bedöms kunna 
innehållas i den nya stadsdelen. 

Förslag till fortsatt arbete
• När de gäller områdets grönstruktur bör det i det 

fortsatta arbetet studeras vilka träd och grönytor 
som kommer att påverkas till följd av program-
förslaget och vilka som kan sparas. Utformningen 
och placeringen av tillkommande bebyggelse bör 
anpassas till större och äldre träd, t.ex. tallar och 
ädellövträd. 

• Samtliga större träd bör mätas in, stamomkrets, 
kronutbredning och art, för att möjliggöra att spara 
träd och att byggnader och andra anläggningar 
anpassas till att spara de mer värdefulla träden. 
Generellt gäller att befintliga träd oftast är större 
än dem som man vanligtvis köper på plantskolor. 
De befintliga träden har därmed generellt ett högre 
värde än nyplanterade träd.

• För att stärka de idag försvagade spridningsmöj-
ligheterna genom området måste fortsatt detalj-
planering säkerställa att bebyggelsens utformning 
och struktur medger gröna kopplingar genom om-
rådet, såsom trädplanteringar, buskskikt, bevuxna 
parkytor och gårdar etcetera. 

överbelastat i området kring Radiumhemmet och risk 
för bräddning finns6. 

Enligt Solna stads dagvattenstrategi (recipientklassning) 
är Brunnsviken mycket känslig för föroreningar i tillrin-
nande dagvatten medan Ulvsundasjön klassas som kän-
slig7. Ulvsundasjön är en vik av Mälaren och Mälaren-
Ulvsundasjön utgör en preliminär vattenförekomst som 
omfattas av miljökvalitetsnormer (god ekologisk och 
kemisk status, se vidare avsnitt “Bedömningsgrunder”). 
Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har 
Mälaren-Ulvsundasjön måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Vattenförekomsten är 
påverkad av bl.a. övergödning och syrefattiga förhål-
landen samt miljögifter. 

Brunnsviken ingår i Kungliga Nationalstadsparken. I 
södra delen av Brunnsviken sker utsläpp av vägdagvat-
ten. Brunnsviken utgör också en vattenförekomst och 
omfattas av miljökvalitetsnormer. Brunnsviken har 
otillfredsställande ekologisk status och ska enligt gäl-
lande MKN uppnå god ekologisk status senast 2021. I 
förslaget till nya MKN föreslås tidsfristen för god ekolo-
gisk status i Brunnsviken förlängas till 2027. Inte heller 
god kemisk status uppnås. Kvalitetskravet är dock att 
god kemisk status ska uppnås år 2015 med undantag av 
vissa ämnen som har en tidsfrist till år 2021 och 2027. 
Brunnsviken är bl.a. påverkad av övergödning, syrefat-
tiga förhållanden samt miljögifter. 

4.5 Vattenmiljöer

Förutsättningar och nuläge
Hydrogeologi och recipientstatus
Inom programområdet finns berg i dagen samt yt-
nära berg, vilket tyder på ett generellt ringa jorddjup. 
Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara styrd 
av terrängen, det vill säga huvudsakligen som den ytliga 
avrinningen. Infiltration av dagvatten förekommer i 
mindre utsträckning och framförallt kring den befintli-
ga Sjukhusparken och den östra delen som gränsar mot 
Norrtull4.  Området är kuperat. Huvuddelen av byg-
gnaderna inom sjukhusområdet ligger mellan +20 och 
+30 m. Av byggnadskvarteren ligger de södra delarna 
med Eugeniahemmet högst, marken sluttar sen ner mot 
huvudbyggnaden. En stor del av höjdskillnaderna tas 
upp i den centrala parken5.  Risk för markföroreningar 
finns inom området (se vidare i avsnitt 4.8).

I dagsläget leds dagvattnet från större delar av pro-
gramområdet (rosafärgat område i figur 16) via lednin-
gar till en dagvattentunnel som mynnar i Ulvsundasjön. 
Från programområdets östligaste delar, t.ex. Norrtulls 
trafikplats och Norra länken samt parkeringsytor i pro-
gramområdets östra delar (grönmarkerat område i figur 
16), leds dagvattnet till Eugeniamagasinet. Huvuddelen 
av ledningsnätet är förlagt till vägområdet i Norra län-
ken. Efter oljeavskiljning och sedimentering i magasinet 
släpps vattnet vidare ut till Brunnsvikens södra del. Den 
allra östligaste delen av programområdet (brunmarkerat 
område i figur 16) avvattnas via ledningar till Brunns-
vikens södra del. I dagsläget är dagvattensystemet 
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Bedömningsgrunder
Dagvattenstrategi
Solna stads dagvattenstrategi ska beaktas vid planering 
och byggande. De mål som anges är att dagvatten som 
avleds till recipient eller infiltreras ska vara så rent att 
det inte ger negativ påverkan på levande organismer, 
dagvatten ska tas omhand nära källan, grundvatten-
nivåerna ska inte förändras på grund av stadens expan-
sion och dagvatten ska användas som en resurs vid 
stadens utbyggnad.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) har sin grund i vattendi-
rektivet som antogs i december 2000. Syftet med ram-
direktivet för vatten är att göra arbetet för att skydda 
Europas vatten mer entydigt och kraftfullt. Arbetet för 
att skydda vattnet utgår ifrån avrinningsområden och 
Sverige har därför delats in i fem vattendistrikt. Solna 
stad ligger inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Grundkravet är att god ekologisk och kemisk vatten-
status ska nås för samtliga vattenförekomster år 2015. 
I de fall det bedömts omöjligt att uppnå inom tidsra-
men, trots vidtagande av alla tekniskt och ekonomiskt 
möjliga/rimliga åtgärder, har en längre tidsfrist getts 
för att det ska bli praktiskt möjligt att uppnå MKN. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn 
och ger tillstånd till att driva anläggningar. 

När en miljökvalitetsnorm inte följs finns det oftast 
ett behov av att minska utsläppen från en mängd 
olika utsläppskällor. Ett helhetsperspektiv behövs då 
för att kunna avgöra vilka källor som mest påverkar 

Figur 16. Delavrinningsområden i dagens situation. Källa: Dagvattenutredning SWECO. 
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husen ska ligga högt och gatan lågt så att gatan fungerar 
som en sekundär avrinningsväg istället för att det blir 
översvämningar i närhet till husen. Lutningen på gator, 
parkeringar och trottoarer ska också anpassas så att de 
lutar åt växtbäddar, trädrader, diken eller liknande. 
Både för att kunna leda in och rena dagvattnet och för 
att vegetation ska få tillräckligt med vatten. 

programområdets nordöstra del och en är belägen i pro-
gramområdets nordvästra del (se figur 17). I det fortsat-
ta arbetet är det viktigt att se igenom höjdsättningen av 
området med fokus på de utpekade kritiska punkterna. 
Detta för att undvika översvämningar av lågpunkter 
som i sin tur påverkar tillgängligheten till t.ex. entréer, 
garage och liknande samt som kan ge skador på teknisk 
infrastruktur och bebyggelse. En grundprincip är att 

förutsättningarna att följa normen och hur utsläppen 
ska begränsas. Detta helhetsperspektiv ska omsättas i ett 
åtgärdsprogram som ska visa vilka åtgärder kommuner 
och myndigheter behöver vidta så att miljökvalitets-
normer kan följas.

Konsekvenser 
Övergripande dagvattenhantering
Den förtätning som programförslaget föreslår medför 
att andelen hårdgjorda ytor inom programområdet 
ökar. Detta påverkar i sin tur områdets avrinning och 
dagvattnets kvalitet och kvantitet. Om inte dagvattnet 
omhändertas, renas och fördröjs riskerar föroreningar 
som fosfor, kväve och metaller att belasta de omgivande 
recipienterna, Ulvsundasjön och Brunnsviken, som 
redan idag är påverkade av övergödning och miljö-
gifter. Utöver detta kan ett framtida klimat med inten-
sivare nederbörd ställa högre, och delvis nya krav, på 
lösningarna för avledning av dagvatten. Detta för att 
inte översvämning ska uppstå. Som nämnts tidigare är 
dagvattensystemet redan i dagsläget överbelastat i delar 
av området. 

För att bedöma programförslagets konsekvenser på 
närliggande recipienter och för att programmet inte 
ska medverka till att miljökvalitetsnormerna inte kan 
nås har en inledande dagvattenutredning tagits fram8. 
En inledande bedömning av avrinningsvägar har gjorts 
utifrån den planerade höjdsättningen för att inte riskera 
översvämningar vid regn med större återkomsttid än 
10 år. Tre kritiska punkter har identifierats där höjd-
sättningen bör ses över för att underlätta avledningen 
av dagvatten. Två av de kritiska punkterna är belägna i 

Figur 17. Flödesvägar och utsläppspunkter för dagvatten, de tre kritiska punkterna är markerade i blått (konfliktpunkter). 
Källa: Dagvattenutredning SWECO.
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Förslag på dagvattenlösningar inom programområdet 
har tagits fram. I första hand föreslås lokalt omhänder-
tagande av dagvatten (LOD) och i andra hand en större 
central anläggning. De framtagna lösningarna efter-
strävar att fördröja och rena dagvattnet innan det når 
ledning och recipient. LOD-lösningar planeras att ta 
emot och rena mindre regn, ledningsnätet kommer att 
vara dimensionerat för ett regn med 10-års återkomst-
tid. För större regn (regn med större återkomsttid än 10 
år) krävs, som nämnt tidigare, att höjdsättningen säk-
erställer att sekundära avrinningsvägar finns. Sjukhus-
parken är belägen högt i området och bedöms därför 
vara svår att använda för en samlad dagvattenhante-
ring. Däremot går den att nyttja för dagvattenhantering 
för det närmaste närområdet.

En grundtanke i dagvattenhanteringen är att separera 
förorenat dagvatten från vägar och parkeringar från 
det renare dagvattnet som avrinner från hustaken. I 
planområdet är det extra viktigt att rena vatten från 
Uppsalavägen som förväntas ha högre trafikintensitet än 
övriga gator. Dagvatten från kvartersmark bör fördrö-
jas innan det leds vidare. Förorenat vatten från vägar, 
trottoarer och parkeringar bör i första hand ledas ytligt 
och i andra hand via ledningar till föreslagna reningsåt-
gärder innan det släpps till dagvattennätet (se exempel 
på olika LOD-lösningar utmed olika gator och platser i 
figur 18). 

De LOD-åtgärder som föreslagits är bl.a:

• Nedsänkta växtbäddar (passar bra på lokalgator, 
småparker och på kvartersmark), 

• Täckta växtbäddar (passar där det är mycket hård-
gjorda ytor och brist på utrymme), 

• Växtbäddar med träd i mittremsan på gator (samla 
upp och avleda vatten),

• Gröna tak (för att minska och utjämna flöden). 

För bästa reningseffekt förespråkas lokalt omhänderta-
gande av dagvatten. Dagvattenmagasin föreslås i andra 
hand. Anledningen är att lokalt omhändertagande 
skapar en trög avrinning samt renar dagvattnet på vägen 
till recipienten. Det sker även en bättre rening av lösta 
fraktioner som t.ex. kväve än i ett utjämningsmagasin.

Beroende på hur mycket eller hur litet mark som avsätts 
för lokalt omhändertagande av dagvatten behöver ett 
eller flera dagvattenmagasin byggas. För att fördröja 
ett 10-års regn till 1600 l/s (som är dimensionerande 
utflöde till ny utloppsledning i Brunnsviken) behöver 
magasinen vara ca 1700 m3. I dagvattenutredningen 
redovisas tre lämpliga platser, se figur 19, för under-
jordiska dagvattenmagasin (bl.a. i programområdets 
sydöstra delar). Dessa tre platser är identifierade utifrån 
höjdsättning på gatorna och tänkta utloppsledningar 
till Brunnsviken. En underjordisk anläggning renar 
framförallt de partikelbundna föroreningarna som t.ex. 
tungmetaller. 
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Figur 18. Förslag till dagvattenhantering och åtgärder utmed olika typer av markanvändning, stråk och funktioner. Källa: Dagvattenutredning SWECO. 
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Figur 19. Förslag på placering för avsättnings- och fördröjningsmagasin (gröna rektanglar). Källa: Dagvattenutredning SWECO.
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Påverkan på recipienterna
En utbyggnad enligt programförslaget medför att avrin-
ningsområdet förändras, den största delen av dagvattnet 
kommer efter att programområde är utbyggt att ledas 
till Brunnsviken istället för att som tidigare ledas till Ul-
vsundasjön. Detta innebär att föroreningsbelastningen 
från området på Brunnsviken kommer att öka jämfört 
med idag medan belastningen från området på Ulvsun-
dasjön minskar. Utöver detta bedöms en ökad vat-
tenomsättning i Brunnsviken ge positiva konsekvenser 
på vattenkvaliteten. 

I den inledande dagvattenutredningen har beräkningar 
gjorts på föroreningsbelastningen från programområdet 
till Brunnsviken. Beräkningar har gjorts för tre olika 
fall, två fall med olika LOD-lösningar (trädrader och 
växtbäddar där dagvattnet renas) och ett fall utan LOD-
lösningar. Beräkningarna visar att om LOD implement-
eras så blir belastningen av fosfor och metaller mindre 
än häften så stor som ett fall utan LOD. Den extra 
belastning av fosfor som tillkommer från programom-
rådet är ca 2-3 % av den totala fosforbelastningen från 
dagvatten till Brunnsviken, förutsatt att LOD tillämpas. 
Beräknade föroreningshalter har jämförts med förslag 
till riktvärden framtagna av Regionala dagvattennätver-
ket i Stockholm9. Beräkningarna visar att om LOD till-
lämpas ligger beräknade halter i nivå med de föreslagna 
riktvärdena. Utan LOD-åtgärder överskrids riktvärdena 
för samtliga ämnen med undantag av kväve.

Sammantaget visar den inledande dagvattenutrednin-
gen att dagvattnet måste renas innan det släpps vidare 
till Brunnsviken. Om inte riskerar programförslaget 
medföra att belastningen av föroreningar till redan 

påverkade Brunnsviken ökar och att möjligheten att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna motverkas. Detta risk-
erar i sin tur att påverka flora och fauna i Brunnsviken 
negativt, både av övergödning och av miljögifter. 

Förslag till fortsatt arbete
• I det fortsatta planarbetet måste dagvatten-

hanteringen studeras vidare, detta så att utbyg-
gnaden av programområdet medverkar till att nå 
miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken. 

• Vilka åtgärder (LOD-lösningar och/eller maga-
sin) som ska anläggas bör studeras vidare, liksom 
höjdsättningen i området. De tre kritiska punkterna 
som identifierats bör studeras särskilt.

• I det fortsatta arbetet bör också dagvattensystem-
ets kapacitet beräknas med hänsyn till kommande 
klimatförändringar.
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4.6 Risker och säkerhet 

Förutsättningar och nuläge
Programområdet angränsar i öster mot E4 samt dess på- 
och avfartsramper till Norra länkens nya tunnlar. I det 
sydöstra hörnet av programområdet går E4/E20  idag 
i tunnlar som fortsätter västerut längs med områdets 
södra gräns samt österut mot Värtan. En överdäckning 
av E4/E20 pågår mellan Tomteboda (strax väster om 
Solnavägen) och Norrtull, d.v.s. utmed programområ-
dets södra gräns. Överdäckningen planeras klar 2017. I 
södra delen av programområdet går också Värtabanan 
som även den kommer att däckas över mellan Tom-
teboda och Norrtull, den går dock öppet på bro över 
Uppsalavägen. Väster om programområdet pågår bygg-
nationen av Nya Karolinska Solna. Alla transportleder 
redovisas i figur 20.

E4/E20 utgör en av de mest trafikerade vägarna i 
Sverige och är en primär transportled för farligt gods. 
Enligt en fördjupad studie över antalet transporter med 
farligt gods på E4/E20 uppskattas ca 30 000-60 000 
transporter med farligt gods transporteras på E4/E20 
per år10 . Den största delen av farligt godstransporterna 
utgörs av brandfarliga vätskor (67 %). Tunnlar delas in 
i olika kategorier beroende på vilken typ av gods som 
får transporteras i tunneln. Det är ännu inte beslutat 
vilken kategori som Hagastadens tunnlar kommer att 
få. Enligt arbetsplanen för Hagastadens tunnlar kan det, 
med hänsyn till planerad dimensionering, bli aktuellt 
att kategorisera Hagastadens tunnlar som tunnelkatego-
ri B (innebär förbud mot transport av farligt gods som 
kan leda till en mycket stor explosion). I denna MKB 

(med tillhörande riskanalys) är dock en förutsättning 
att Hagastadens tunnlar tillhör tunnelkategori A, vilket 
innebär att alla typer av farligt gods får passera genom 
tunneln. 

På Värtabanan är det tillåtet att transportera alla typer 
av farligt gods. Enligt en fördjupad riskanalys som tidi-
gare genomförts avseende Värtabanan utgör farligt gods 
ca 1,25 % av den totala godstrafiken på Värtabanan. 
Detta skulle motsvara ca 420 farligt godsvagnar per år 
för dagens trafiksiffror respektive ca 630 vagnar för ett 
prognosår 2030. Den största mängden av farligt gods-
transporter på Värtabanan utgörs av oxiderande ämnen 
och organiska peroxider (ca 55 %). Järnvägsbron över 
Uppsalavägen har utförts med ett urspårningsskydd 
som syftar till att reducera sannolikheten för att en 
urspårad vagn hamnar utanför spårområdet.

Inom programområdet finns i dagsläget en helikop-
terplatta vilket gör att sjukhusverksamheten är klassad 
som s.k. farlig verksamhet enligt Lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Helikopterplattan inom pro-
gramområdet kommer att ersättas med en ny inom det 
nya sjukhusområdet, NKS, väster om programområdet. 
Inom Karolinska förekommer vidare verksamheter som 
hanterar ämnen som t.ex. brandfarliga och oxiderande 
gaser, laboratoriekemikalier, brandfarliga vätskor, radio-
aktiva ämnen och smittförande ämnen. Även hanterin-
gen av farliga ämnen kommer att flytta över till NKS.  
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Figur 20. Karta över vägar och tunnlar i anslutning till programområdet.
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tunnelmynningen vid olycka. För explosiva ämnen 
och föremål berörs främst tunnelkonstruktionen, samt 
bebyggelse ovan och i närområdet till tunneln. Detta är 
dock beroende på mängden som exploderar.
 
Värtabanan går endast i ytläge i programområdets sy-
döstra del och programförslaget innebär att planerad ny 
byggnad strax norr om Värtabanan vid Norrtull placeras 
på ca 15 m avstånd, vilket är kortare än de rekommend-
erade skyddsavstånden.

Med anledning av riskkällorna och att Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd inte uppfylls inom de-
lar av programområdet har ett antal preliminära förslag 
på skyddsavstånd från ovan nämnde riskkällor samt ett 
antal förslag på markanvändning närmast riskkällorna 
föreslagits. Exempel på detta är:

E4/E20 (i tunnel och i det fria):
• Bebyggelse planeras så att avståndet till E4:s när-

maste körbana (anslutning från E4:s södergående 
mot E20:s östergående) är minst 25 meter. (Rek-
ommendationen innebär ett avstånd på ca 40 meter 
mellan ny bebyggelse och E4:s huvudkörbanor.)

• Byggnader närmast vägen/tunnelmynning bör inte 
utföras som bostäder, hotell eller personintensiva 
och svårutrymda lokaler. (Gäller åtminstone vid be-
byggelse inom 40-50 meter från E4/E20:s närmaste 
körbana/tunnelmynning).

• Byggnader närmast E4 och närmast tunnelmyn-
ning bedöms behöva utföras med byggnadstekniska 
åtgärder som skydd mot olycka med farligt gods. 

Bedömningsgrunder
För ny bebyggelse som planeras i närheten av risk-
källor finns rekommenderade skyddsavstånd som anger 
det minsta avstånd som bör hållas mellan bebyggelse 
och riskobjekt11. För att undvika risker förknippade 
med urspårningsolyckor samt olyckor med petroleum-
produkter rekommenderas t.ex. att 25 meter närmast 
järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas 
bebyggelsefritt. För sammanhållen bostadsbebyggelse 
rekommenderas 75 m från vägar med transporter av 
farligt gods och 50 m från järnvägar med transporter av 
farligt gods. För tät kontorsbebyggelse rekommenderas 
40 m från vägar med transporter av farligt gods och 25 
m från järnvägar med transporter av farligt gods.

Konsekvenser
Programförslaget innebär att ett ökat antal människor 
kommer att befinna sig inom programområdet och som 
riskerar att utsättas för risker vid eventuella olyckor 
med farligt gods, antingen vid närliggande NKS eller 
på omgivande vägnät. Inom programområdet planeras 
för bostäder vilket innebär att fler människor kommer 
att vistas och bo i programområdet i betydligt större 
utsträckning än i dagsläget. 

I och med att programområdet är beläget i anslut-
ning till ett flertal riskkällor har en inledande risk-
analys10 tagits fram med syfte att undersöka lämp-
ligheten hos aktuellt utbyggnadsförslag. Detta görs 
genom att utvärdera vilka risker som människor 
inom det studerade området kan komma att utsät-
tas för samt i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

Sammanfattning av riskanalys
Följande olycksrisker har i den inledande riskanalysen 
bedömts kunna påverka programområdet genom olyck-
shändelser med konsekvenser för liv och hälsa:

1. Olycka vid transport av farligt gods på E4/E20 (i 
tunnel och i det fria)

2. Urspårning på Värtabanan (endast i områdets 
sydöstra del)

3. Olycka vid transport av farligt gods på Värta-
banan (endast i områdets sydöstra del)

4. Helikopterolycka NKS och olycka vid hantering av 
farligt gods inom NKS

E4 går endast i ytläge öster om programområdet in-
nan vägarna går in i tunnelsystemet för Norra länken. 
Programförslaget innebär att de från länsstyrelsen 
rekommenderade skyddsavstånden inte innehålls för E4 
i programområdets nordöstra del där farligt godstrans-
porterna går i ytligt läge på ett något kortare avstånd 
än 40 meter från planerad bebyggelse (rekommenderat 
skyddsavstånd för tät kontorsbebyggelse). Ny bebyg-
gelse i detta område hamnar också inom 25 m från 
den närmaste körbanan. Detta är dock en avfartsramp 
från E4 till lokala vägnätet, och förekomsten av farligt 
godstransporter på denna körbana bedöms vara mycket 
begränsad. 

Förbi övriga programområdet går E4/E20 i tunnel. 
Konsekvenserna blir generellt större vid eventuell 
olycka på transportled för farligt gods om olyckan 
sker i det fria, jämfört med en olycka som sker i tun-
nel. För flertalet av de ämnen som klassas som farligt 
gods berörs endast själva tunneln och området kring 
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Exempel på åtgärder kan vara att placera och 
utforma utrymningsvägar så att utrymning kan ske 
till säker plats vid olycka, utforma bärande kon-
struktioner så de står emot ras och byggnadskollaps, 
ventilationstekniska åtgärder samt att fasader (inkl. 
fönster) inom 30 m från E4 närmaste körbana och 
tunnelmynning utformas så att de begränsar risken 
för brandspridning in i byggnader.

• Ytor inom 25 meter från E4:s närmaste körbana 
och 15-20 m från tunnelmynning utformas så 
att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse 
(exempelvis gång- och cykelväg, lokalgata, mark-
parkering, naturområden och park).

• Bebyggelse ovanpå tunnlar planeras så att 
avståndet till tunnelmynning är minst 15-20 
meter. 

• Byggnader som uppförs ovanpå eller i direkt 
anslutning till tunnlar utformas så att fortskri-
dande ras och kollaps av byggnaden förhindras 
vid explosion i tunnel.

Värtabanan
• Bebyggelse bör planeras så att avståndet till Värta-

banan är minst 25 meter. Ytor inom 25 meter från 
Värtabanan bör också utformas så att de inte upp-
muntrar till stadigvarande vistelse. Med säkerhet-
shöjande åtgärder mot urspårning bedöms skydd-
savståndet kunna minskas till minst 10 meter.

• Byggnader närmast Värtabanan bedöms behöva 
utföras med byggnadstekniska åtgärder som skydd 
mot olycka. 

Skydd mot helikopterolycka
• Byggnader som är högre än helikopterplattan bör 

undvikas inom en radie på ca 50 meter från he-
likopterplattan för att minska risken för problem 
med turbulens.

• Personintensiva verksamheter bör, om möjligt, und-
vikas inom start- och inflygningsytor.

Slutsats 
Slutsatsen av den inledande riskanalysen är att pro-
gramförslaget bedöms vara möjligt att genomföra. 
Förslaget innebär att de i riskanalysen rekommenderade 
skyddsavstånden följs. Med hänsyn till identifierade 
risker kan det dock föreligga ett visst behov av byg-
gnadstekniska åtgärder. Byggnader som uppförs ovanpå 
eller i direkt anslutning till tunnlar kommer troligt-
vis påläggas krav att dessa utformas på sådant sätt att 
fortskridande ras och kollaps av byggnaden förhindras 
vid explosion i tunnel. Byggnader som uppförs nära E4 
samt Värtabanan där dessa går i det fria kommer troligt-
vis påläggas krav att dessa utformas med åtgärder som 
skyddar mot explosion, brand och/eller utsläpp av gas. 
Inom programförslaget berör detta tre byggnader som 
planeras ovanpå tunnlar (Karolinertunnlen, Eugenia-
tunneln och Hagatunneln) samt tre byggnader/kvarter 
utmed E4 där denna går i det fria, se figur 20. Åtgärder 
kommer att behöva studeras vidare.

Förslag till fortsatt arbete
Utifrån den inledande analysen har det bedömts nöd-
vändigt att i det fortsatta arbetet genomföra en fördju-
pad riskanalys. Den fördjupade riskanalysen ska omfatta 
kvantifiering av frekvens och konsekvens samt en sam-
manvägning av dessa i form av risknivå (individrisk och 
samhällsrisk). De sammanvägda risknivåerna ska utgöra 
underlag för beslut om säkerhetshöjande åtgärder. Den 
fördjupade riskanalysen behöver omfatta följande:

Farligt godsolycka på E4/E20:
- Olycka med explosiva ämnen (i tunnel och i det fria)
- Olycka med brännbara gaser (i tunnel och i det 
fria)
- Olycka med giftiga gaser  (i det fria)
- Olycka med brandfarliga vätskor (i det fria)
- Olycka med oxiderande ämnen och organiska 
peroxider (i tunnel och i det fria)

Urspårning samt Farligt godsolycka på Värtabanan:
- Olycka med explosiva ämnen
- Olycka med brännbara gaser
- Olycka med giftiga gaser
- Olycka med brandfarliga vätskor
- Olycka med oxiderande ämnen och organiska 
peroxider

Olycksrisker förknippade med helikoptertrafiken 
bör studeras vidare i en fördjupad utredning som 
syftar till att säkerställa restriktioner och åtgärder 
vid exploatering inom det studerade området för 
att den sammanvägda risken inte ska öka.
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4.7 Utsläpp till luft och buller 

Förutsättningar och nuläge 
Trafiksituationen i området, nu och i framtiden
Karolinska och Norrtull tillhör den norra entrén till 
Solna och Stockholm. Här möter riksintresset, E4/E20, 
Stockholms och Solnas gatunät. Trafikflödena på E4/
E20 och vidare in i Stockholm (Uppsalavägen) är höga. 
Flödena utmed Uppsalavägen in mot Stockholm ligger 
i nivåerna 42-50 000 fordon/årsmedeldygn (åmd) och 
utmed Solnavägen är de omkring 26 000 fordon/åmd. 
Utmed de nya lokalgatorna i norra delen av Hagastaden 
bedöms trafiken vara låg. För framtida trafikflöden 
inom och angränsande till programområdet se figur 21. 

Målet är att gaturummens karaktär ska förändras och 
tydligt visa att här börjar den täta staden där stadsliv 
främjas och där gång-, cykel- samt kollektivtrafik är pri-
oriterade. Utformningen av den nya stadsdelen får dock 
inte störa trafiken längs E4/E20/Essinge-leden samt 
kopplingarna mot Klarastrandsleden. Dessa funktioner 
är viktiga för regionens trafik och tillväxt.

Figur 21. Kartan visar uppskattade trafikmängder per vardagsmedeldygn (vmd) inom och angränsande till programområdet för år 2030. Källa: Ram-
böll 2015. 
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Bedömningsgrunder
Riktvärden trafikbuller
Buller är ett miljö- och folkhälsoproblem som berör 
många människor. Buller kan påverka människor på 
olika sätt, till exempel med sömnstörningar, koncentra-
tionssvårigheter, irritation och förhöjt blodtryck.

Vid nybyggnad av bostäder gäller ett antal riktvärden 
för högsta ljudnivåer från trafik och andra yttre 
bullerkällor. I samband med Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 diskuterade riksdagen riktvärden för trafik-
buller. Riktvärdena är inte, i formell mening, fastställda 
men har blivit stark praxis. Dessa riktvärden för nybyg-
gnad av bostäder och övriga lokaler redovisas i tabell 2 
och 3.

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik 
kan i vissa fall avsteg från dessa värden göras, men 
ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför minst 
hälften av boningsrummen i varje lägenhet (s.k. av-
stegsfall B). Observera att detta är det största avsteget 
som enligt praxis kan accepteras och i första hand ska 
den mindre bullriga sidan alltid betydligt understiga 55 
dBA.

Bullersituationen i området
Den östra delen av programområdet är hårt bullerutsatt 
från infartstrafiken på E4 och Uppsalavägen. Den del av 
programområdet som ligger vid Norrtull är exponerat 
för ”bullerregn” motsvarande ekvivalenta ljudnivåer 
över 50 dB(A). Tack vare höjdskillnaden påverkas Karo-
linska sjukhusområdet inte av samma bullerregn. I inre 
delen av sjukhusområdet är ljudnivåerna förhållandevis 
låga. 

Den ekvivalenta ljudnivån från Värtabanan ligger i regel 
väl under 55 dB(A). Den maximala ljudnivån från järn-
vägstrafiken är som mest 82 dB(A) vid bostäder12. 

I norra delen av Hagastaden har NKS en helikopter-
platta. Inflygningen till denna innebär att helikopter-
buller behöver beaktas inom programområdet.

Luftsituationen i området
Den främsta källan till luftföroreningar vid Norrtull 
och i programområdet i stort idag, bedöms vara trafiken 
på Uppsalavägen och Sveavägen. Luftvårdsförbundets 
mätningar från 2013 visar höga halter av PM10 ut-
med Uppsalavägen. I höjd med trafikplats Haga södra 
överskrids i dagsläget miljökvalitetsnormen (MKN) 
för partiklar (PM10). MKN för NO2 innehålls utmed 
både Uppsalavägen och Sveavägen. Rådande höga halter 
av inandningsbara partiklar PM10 utmed Uppsalavägen 
och Sveavägen har medfört att MKB-arbetet inriktats 
på halterna av PM10.

Tabell 2 och 3: Riktvärden för trafikbuller vid bostäder, kontor och andra 
typer av lokaler.
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mindre trafik än ett bredare. Idag finns inga beslutade 
utsläppsminskande åtgärder för PM10 från trafiken.  

Enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplanering 
med hänsyn till luftkvalitet är det inte acceptabelt att 
skapa överskridande av miljökvalitetsnormen där män-
niskor vistas. Däremot kan normöverskridande accept-
eras där människor inte vistas eller bara vistas tillfälligt.  

Nya riktvärden
Nya riktvärden för trafikbuller träder i kraft 1 juni 2015 
och kan tillämpas för planer som påbörjats från och 
med den 2 januari 2015. Dessa riktvärden skulle i detta 
projekt ge lättnader för smålägenheter med högst 35 m2 
yta. Smålägenheter kan förläggas mot sida med högst 
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

- För större lägenheter gäller avstegsfall B enligt tidigare.

- När det gäller buller på uteplats fås skärpta riktvärden 
i båda fallen, högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 
dB(A) ekvivalentnivå. 

Helikopterbuller utomhus
För helikopterbuller finns det riktvärden och rekom-
mendationer för både inom- och utomhusnivåer. 
Rekommenderade nivåer för helikopterbuller utomhus 
är omöjligt att uppnå i området. För helikopterbuller 
tillämpas härmed endast riktvärden för maximala 
bullernivåer inomhus. Detta är i enlighet med dis-
kussioner med Länsstyrelsen i samband med tidigare 
antagna detaljplaner i Hagastaden. I praktiken är det 
inte heller möjligt att med exempelvis byggnadsut-
formning eller planlösningar dämpa bullret. För att få 
en god boendemiljö anges krav inomhus, den maximala 
ljudnivån är dimensionerande. 45 dB(A) maximalnivå 
är gränsen för väckningsrisk. NKS har tillstånd till ca 
12 helikopterrörelser per dygn. I snitt ger detta 1 rörelse 
per 2 timmar, d.v.s. ca 4 rörelser nattetid. Boverket ac-
cepterar 5 överskridanden av 45 dB(A) per natt, upp till 

55 dB(A). Det går dock inte att utesluta att det ganska 
ofta förekommer åtminstone 6 rörelser per natt, d.v.s. 3 
landningar och 3 starter. Det är därför vid planeringen 
olämpligt att tillåta högre nivåer inomhus än 45 dB(A). 
Se riktvärden för nivåer inomhus i tabell 4.

Tabell 4: Riktvärden för helikopterbuller inomhus i bostäder, kontor och 
andra typer av lokaler.

Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande nationella 
föreskrifter som syftar till att skydda människors hälsa 
och naturmiljön. Normvärden grundas på gemensam-
ma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtag-
bara luftkvalitet som människa och miljö tål. I Stock-
holmsregionen är det framför allt partikelhalter (PM10) 
och kvävedioxidhalter (NO2) som är svårast att klara. 

För PM10 är uppvirvlande slitagepartiklar från 
dubbdäck den dominerande utsläppskällan från trafiken 
i Stockholm. Minskad dubbdäcksanvändning och min-
skad trafik har stort genomslag på utsläppen av partiklar 
PM10. Även gaturummets utformning har betydelse 
för haltnivåerna Ett smalare och tätare gaturum tål 
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Konsekvenser
Bullernivåer vid den nya bebyggelsen
En bullerutredning har gjorts för programförslaget.13 
Utredningen fungerar som ett första underlag till ut-
formningen av bebyggelsen så att utbyggnadsförslaget 
utformas på ett (ur bullersynpunkt) så optimalt sätt 
som möjligt. I figur 22 redovisas de dimensionerande 
ekvivalenta ljudnivåerna vid föreslagna kvarter inom 
och angränsande till aktuellt programområde.

Vid fasader mot E4, Uppsalavägen och den ostligaste 
delen av Solnavägen uppgår ekvivalentnivåerna vid 
fasad till ca 70 dB(A). I dessa kvarter planeras dock 
ej för bostäder. Fasader mot lokalgator får nivåer som 
varierar beroende av gatans storlek och antalet  
trafikrörelser, nivåerna ligger i intervallet 55-65 dB(A). 
Riktvärdet om 55 dBA ekvivalentnivå innehålls därmed 
inte vid  några fasader. I lokala parkområden samt på 
gårdar blir nivåerna dock lägre.

Även den maximala ljudnivån inom programområdet 
har beräknats. Den maximala ljudnivån utmed fasader 
mot E4, Uppsalavägen och Solnavägen varierar mellan 
80-85 dB(A). Bullerskyddad sida med maximalnivå 
lägre än 70 dB(A) kan skapas i skydd av byggnaderna. 

Figur 22. Ekvivalenta bullernivåer vid fasader år 2030. Källa: ÅHA 2015.
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Buller i rekreationsområden och friytor 
I rekreationsområdet närmast Brunnsviken utanför 
programområdet varierar bullernivåerna mellan ca 
55-60 dBA. Närmast vattnet blir nivåerna < 55 dBA,  
d.v.s. här klaras riktvärdet. På gårdar och parker inom 
programområdet innehålls riktvärdet om 55 dBA i 
rekreationsområden. Se figur 23 nedan för ekvivalenta 
nivåer i rekreationsområden och friytor inom och an-
gränsande till programområdet.

Helikopterbuller
För att innehålla riktvärdena för högsta maximalnivåer 
inomhus krävs ljudisolerande fönster-, fasad- och yt-
tertakskonstruktioner. Med lämpligt val av dessa kan 
god ljudmiljö inomhus erhållas. I figur 24 visas vilka 
maximala nivåer som bostäderna måste dimensioners 
för med avseende på helikopterbuller.

 

 

Figur 23. Ekvivalenta bullernivåer i angränsande rekreationsområden och 
friytor inom programområdet år 2030. Källa: ÅHA 2015. 

Figur 24. Maximala nivåer som bostäderna måste dimensioners för med 
avseende på helikopterbuller. Källa: ÅHA 2015.
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Luftkvalitet
Beräkningar av partikelhalterna (PM10), inklusive 
en känslighetsanalys, har utförts av Stockholms läns 
luftvårdsförbund14. I figur 25 redovisas de gaturum 
där partikelhalterna har beräknats. Programförslaget 
innebär att partikelhalterna ökar utmed Uppsalavägen 
jämfört med dagens situation. Trafiken utmed dessa 
gator är omfattande samtidigt som bebyggelse utmed 
gatan försämrar utvädringen av luftföroreningar. Par-
tikelhalterna på Uppsalavägen kommer att ligga över 
miljökvalitetsnormen, MKN (>50μg/m3) utmed de 
sydvästliga fasaderna i gaturum 1-2 (se figur 25). Haga-
tunnelns/Eugeniatunnelns mynningar i Uppsalavägen 
innebär att partikelhalterna direkt utanför dessa blir än 
högre. Föroreningarna trycks ut precis vid mynningarna 
och höga halter är alltid att förvänta i sådana miljöer. 
Miljökvalitetsnormen gäller därför inte tunnelmynnin-
gar (s.k. mikromiljöer). 

I känslighetsanalysen har det bland annat studerats hur 
bebyggelsens- och gaturummens struktur skulle behöva 
utformas för att miljökvalitetsnormen ska innehållas 
utmed de delar av Uppsalavägen där normen överskrids. 
Analyserna visade att det mest effektiva för att sänka 
partikelhalterna och innehålla normvärdet antingen är 
att bredda gaturummen eller att sänka byggnadshöj-
derna rejält. Om inte strukturen anpassas kan normen 
innehållas om trafikmängden utmed Uppsalavägen 
eller dubbdäcksanvändningen sänks. Infartstrafiken 
och dubbdäcksandelen är inte möjliga att påverka 
inom ramen för programarbetet. Dubbdäcksandelen på 
infartsleder år 2030 bedöms vara omkring 50 % (SLB 
Analys). Anpassningarna av bebyggelsens höjder och 
gaturummets bredd som föreslås i känslighetsanalysen, 

Sammanvägd bedömning av bullersituationen
För att innehålla riksdagens riktvärde, högst 55 dB(A) 
utanför alla bostadsrum, skulle krävas att trafiken min-
skas med mer än 95 %. Detta bedöms inte vara realis-
tiskt. Därför kommer trafikbullret utgå från avstegsfall. 
Avstegsfall B, som motsvarar högst 55 dB(A) utanför 
minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägen-
het, kan innehållas med rätt utformning av byggnader-
na och planlösningar. För att säkerställa detta och för 
att skapa så goda ljudmiljöer som möjligt för varje 
kvarter med bostäder, kommer fortsatt detaljplanering 
att behöva studera bebyggelsen mer ingående. De mest 
utsatta kvarteren med t.ex. hörnlägenheter behöver 
hanteras särskilt noga. 

En övergripande lösning för att dämpa bullret inom 
området är att ha skärmande kontorsbebyggelse mot 
de mest trafikerade vägarna. Fasader mot en tystare 
sida som vetter mot slutna mindre gårdar kan prövas. 
Riktvärden inomhus för hotell och kontor kan innehål-
las ned rätt ljudisolering. Här bedöms helikopterbullret 
vara det som dimensionerar ljudkraven inomhus.

Acceptabla ljudmiljöer för samtliga bostäder uppnås 
genom att:

• Bostäder förläggs i slutna/halvslutna kvarter.

• Bostäder utformas med bullerskyddad sida

• Lägenheterna utformas så att minst hälften av bon-
ingsrummen i varje lägenhet vetter mot gårdssida 

• Fönster och uteluftdon dimensioneras så att 
trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande 
Ljudklass B.

Länsstyrelsen accepterar bullernivåer upp till 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå på den mindre bullriga sidan. 
Strävan bör dock vara att klara en ”tyst sida”, definierad 
som att bullernivån inte överskrider 45 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå. Inom delar av området bedöms det vara 
svårt att klara 45 dB(A). Det blir härmed betydelsefullt 
att också se till att det på den mindre bullriga sidan 
inte finns, eller tillkommer, andra bullerkällor såsom 
bullrande ventilationsanläggningar etcetera. I fortsatt 
detaljplanering behöver bullerskyddsåtgärder utmed 
Uppsalavägen studeras, med avseende på att få goda 
bullernivåer i tänkta friytor (gårdar, park, bollplan/lek, 
skolgård etcetera) inom programområdet. Som pro-
gramförslaget nu är utformat innehålls inte riktvärden 
för buller inom friytor och rekreationsområden inom 
programområdet. 
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är delvis också svåra att förena med att bygga en i övrigt 
hållbar och resurseffektiv ny stadsdel som dessutom ut-
gör en viktig entré till Solna och Stockholm. 

Sammanvägd bedömning av luftkvaliteten
Utmed de norra delarna av Uppsalavägen (gaturum 
1 och 2) där partikelhalterna kommer att överskrida 
MKN kommer människor inte vistas stadigvarande eft-
ersom att här inte planeras för några bostäder, luftintag, 
vistelseytor, huvudentréer eller angöring. Långsiktigt 
skapar programmet dock förutsättningar för att etablera 
gång- och cykelstråk utmed Uppsalavägen, förutsatt att 
framtida partikelhalter inte överskrider miljökvalitets-
normen. Tills dess hänvisas huvudentréer samt fotgän-
gare och cyklister till ett nyanlagt gång- och cykelstråk 
utmed förlängningen av Norrtullsgatan som kommer 
att gå utmed Nationalstadsparken (i nord-sydlig rikt-
ning). Det vill säga på andra sidan om planerad bebyg-
gelse utmed Uppsalavägen. På denna sida kommer 
luftkvaliteten vara betydligt bättre i och med att bebyg-
gelsen fungerar som en ”skärm” mot Uppsalavägen. 
Fotgängare och cyklister kommer även att kunna ta sig 
över Uppsalavägen på planerad gångbro över Värtaban-
an samt över ”rampen” i ett nordligare läge, som båda 
ligger på hög höjd över Uppsalavägen och där partikel-
halterna kommer att vara lägre.

Utmed södra delen av Uppsalavägen (gaturum 3) som 
ligger i Stockholm kommer människor att vistas mer 
frekvent och passera Uppsalavägen oftare, i synnerhet 
vid Tullhusplatsen som blir mer av en öppen torgyta. 
Här är dock bebyggelsen antingen enkelsidig eller rela-
tivt låg, och partikelhalterna lägre och under MKN för 
partiklar (<50 μg/m). 

Förslag till fortsatt arbete
Buller 
• För att minska den totala bullerspridningen och  

upplevelsen av buller inom såväl programområ-
det som angränsande områden finns möjlighet att 
anlägga så kallad tyst asfalt utmed de trafikerade 
vägarna. 

• Ljudabsorberande material till tak, fasader och 
öppna portar kan prövas. 

Möjlig strategi inför fortsatt detaljplanering: 
• Bostäder ska utformas så att minst hälften av bon-

ingsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå utanför fasad. 

• Byggnaders installationer ska anordnas så att den 
ekvivalenta ljudnivån vid bostadsfönster inte över-
stiger 35 dB(A) frifältsvärde. 

• Fasader inklusive fönster ska dämpa så att inomhus-
nivån innehåller högst 26 dBA ekvivalentnivå och 
41 dBA maximal nivå med avseende på helikopter-
buller. 

Utsläpp till luft
• Byggnadens system för ventilation och utformning 

av fasader behöver ses över med hänsyn till partiklar 
i utomhusluften.

• För att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö bör til-
luften till bebyggelse mot Uppsalavägen och Sveavä-
gen inte tas från fasader mot dessa gator. 

Figur 25. I dessa gaturum har beräkningar av partikelhalter genomförts. 
Källa: SLB Analys 2015.
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I den översiktliga markmiljöinventeringen identifi-
erades större delen av nuvarande försörjningskvarteret 
söder om Karolinska vägen som ett riskområde, där det 
tidigare funnits verksamheter som kan ha gett upphov 
till föroreningar i mark, bl.a. tvätteri, textilverkstad, 
turbinhall och verkstad. De olika delområdena bedöm-
des till olika riskklasser beroende på eventuella ämnens 
farlighet, föroreningsnivå samt områdets känslighet 
och skydds-värde. I tabell 7 anges riskklass och vilken 
typ av verksamheter och därmed föroreningar som kan 
förväntas inom varje delområde. Riskklassningen utgår 
dock från nuvarande markanvändning och i inventerin-
gen anges att riskklassningen kan behöva revideras om 
markanvändningen ändras, vilket är aktuellt. 

4.8 Förorenad mark 

Förutsättningar och nuläge
I programområdet har sjukhusverksamhet bedrivits se-
dan 1940, då Karolinska sjukhuset invigdes. Vissa byg-
gnader stod klara redan under 1930-talet. Innan dess 
var programområdet obebyggt. I och med att sjukhus-
verksamhet bedrivits i området under relativt lång tid 
gjordes under 2008 en inventering av verksamheter som 
kan ha orsakat föroreningar i mark15. Föroreningar som 
kan förekomma inom området är kvicksilver, läkeme-
delsrester och lösningsmedel. I inventeringen delades 
undersökningsområdet upp i sex delområden, varav 
fem (A, C, D, E och F) är aktuella för norra delen av 
Hagastaden (se karta i figur 26).

Delområdena riskklassades enligt en modifierad vari-
ant av Naturvårdsverkets MIFO-modell (metodik för 
inventering av förorenade områden) och utgick ifrån 
följande parametrar:

• Spridningsförutsättningar

• Föroreningarnas farlighet

• Föroreningsnivå

• Känslighet

• Skyddsvärde

Inom MIFO-metodiken finns fyra riskklasser, se tabell 
6.

A

E

C

FD

Figur 26. Områdesindelning enligt den övergripande  
markmiljöinventeringen.15

Tabell 6. Sammanställning över riskklasser
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Tabell 7. Riskklass för respektive delområde, vilken typ av verksam-
heter som varit lokali-serade på platsen samt vilken typ av förorenin-
gar som riskerar att finnas inom delområdet.
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Förslag till fortsatt arbete
• Programförslaget innebär att ytterligare inventer-

ingar och utredningar avseende föroreningssitu-
ationen inom programområdet kommer att behöva 
utföras och behov av saneringsåtgärder identifieras. 

• En samlad strategi för hantering av föroreningar 
inom programområdet bör tas fram. I denna kan 
bl.a. risken för återkontaminering mellan olika 
delområden beaktas. Behovet av kompletterande 
undersökningar och marksaneringar bedöms inför 
upprättande av varje, i det fall det blir flera, detalj-
plan. 

Bedömningsgrunder
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för 
förorenad mark16. Riktvärden används för att uppskatta 
hur stor en förorening är och vilka risker den kan in-
nebära. Riktvärdena skiljer på känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 
MKM avser mark för kontor, industri, vägar, etcet-
era. Det skarpare riktvärdet (KM) innebär att mark-
kvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grund-
vattenanvändning. Detta riktvärde används generellt 
vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt 
bindande värden utan ska ses som rekommendationer 
och ett av flera verktyg i riskbedömningar av förorenade 
områden.

Konsekvenser
Programförslaget innebär att markanvändningen ändras 
från ett område med mark och byggnader huvudsakli-
gen för vårdanknuten verksamhet till ett område med 
blandad stadsbebyggelse där både bostäder, kontor, 
utbildning och forskning kan ingå. När markanvänd-
ningen ändras och ska användas för bostadsändamål 
ska marken uppfylla kravet för känslig markanvändning 
eller utifrån beräknade platsspecifika riktvärden. 

I programområdet har risker för markföroreningar 
identifierats och programförslaget innebär att fler män-
niskor kommer att röra sig i området, i och med att 
det planeras bostäder i området kommer det att nyttjas 
på ett annat sätt. Fler människor riskerar därmed att 
exponeras för föroreningar. Vid rivning av befintliga 
byggnader och grundläggning av nya kan föroreningar 
frigöras och spridas till mark och vatten. 

De riskklassningar som gjorts i den inledande mark-
miljöinventeringen har utgått från nuvarande markan-
vändning och det anges att om markanvändningen 
ändras, vilket nu är aktuellt, kan riskklassningen behöva 
revideras. För att programförslaget ska kunna genom-
föras bedöms därmed kompletterande utredningar 
avseende föroreningar i mark och byggnader behöva 
genomföras. Det bedöms t.ex. vara nödvändigt att 
utföra provtagningar i mark och byggnader, utredning 
av avloppsrörens skick, inventering av äldre elkablar 
m.m. Därefter kan beslut om eventuella saneringar tas. 
Kommande inventeringar och provtagningar bör utgå 
från de rekommendationer som anges i den inledande 
markmiljöinventeringen.

Sammantaget innebär programförslaget att ytterligare 
inventeringar och utredningar avseende föroreningssitu-
ationen inom programområdet kommer att behöva 
utföras. Behov av saneringsåtgärder behöver identifieras. 
I och med att markanvändningen förändras kan pro-
gramförslaget, på sikt, medföra att risken för spridning 
av föroreningar till omgivningen minskar genom att 
föroreningarna tas omhand på ett kontrollerat sätt.
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Även grön- och blåstrukturer har en viktig roll för 
sociala värden. Städers grönstrukturer är ofta fragment-
erade och uppbrutna, därutöver medför den ”täta-
staden idealet” att exploateringstrycket ökar vilket leder 
till att grönytor riskerar att bebyggas. Även små friytor 
är betydelsefulla för vardagliga möten. Särskilt viktiga 
blir dessa i områden där naturlig grönska försvinner på 
grund av förtätning.

Barnperspektivet
Alla barn ska ha samma uppväxtvillkor, d.v.s. samma 
möjlighet till en aktiv fritid genom fysiska aktiviteter 
och samma möjligheter att känna sig trygga där de 
vistas och bor. Genom att beakta barnperspektivet 
i planeringen belyser man frågor som möjlighet till 
fritidsaktiviteter, näridrottsplatser, närrekreationsom-
råden samt säkerhet. Exempelvis bidrar gröna ytor 
till fysisk aktivitet och spontanlek. Även gång- och 
cykelvägar, tillgång till natur- och grönområden och an-
dra sport- och rekreationsanläggningar bidrar till goda 
förutsättningar för en hälsosam och aktiv fritid genom 
fysiska aktiviteter.

När städer förtätas och bebyggs finns det risk för att 
ännu fler (eller större) barriärer skapas, framförallt för 
barn och unga vars rörelsefrihet hindras. Rörelsefrihet 
är viktigt för hälsan, nyfikenheten, kreativiteten och 
möjligheterna att använda staden. Barn och ungdomar 
kommer både under byggtiden och när programområ-
det är utbyggt att vistas och bo i och nära programom-
rådet. 

Jämställdhet, jämlikhet och trygghet
I en översiktlig planering kopplas jämställdhet och jäm-
likhet till frågor som infrastruktur och trygghetsfrågor 
i det offentliga rummet. I grunden handlar det om 
att människor oavsett ålder, kön, klass, funktionsned-
sättningar eller liknande, ska ha samma möjlighet att bo 
och verka i den nya stadsdelen. Viktigt att ha i åtanke är 
att ingen grupp människor är enhetlig. 

Vad gäller resmönster skiljer sig till exempel mäns och 
kvinnors resmönster sig åt i flera avseenden. Exempel-
vis så är mäns resor i högre grad än kvinnor förknip-
pade med arbete medan kvinnors resor även innefattar 
inköps- och serviceärenden. Män använder generellt 
bilen mer än vad kvinnor gör och i hushåll där det 
endast finns en bil är det vanligare att den används av 
mannen. 

Mötesplatser och integration
Det finns ett behov av att väva samman stadens funk-
tioner i en tät, blandad och levande stad där människor 
möts. Mötesplatser anses vara en av stadens viktigaste 
funktioner och bidrar till stadens attraktivitet och till 
ökad integration mellan olika grupper av människor. 
Därutöver antas mötesplatser leda till en mänskligare 
stad samt vara en förutsättning för interaktion och sam-
manhållning.

4.9 Sociala konsekvenser

Förutsättningar och nuläge
Utmaningarna i den fysiska miljön är att skapa 
fungerande miljöer och rörelsemönster för vardagslivets 
behov som gynnar människor, oavsett kön, ålder och 
status. Genom att ta till vara på lokala erfarenheter 
samt främja delaktighet kan en hållbar stadsutveckling 
uppnås. Det bör även framhållas att om aktiviteter för 
olika åldersegment tillhandahålls inom samma fysiska 
område medför detta en gynnsam utveckling för sociala 
aspekter eftersom fler människor rör sig i stadsbilden. 
I denna MKB har aspekterna jämställdhet, jämlikhet, 
trygghet, integration och mötesplatser samt barnperspe-
ktivet valts att studeras. 

Norra delen av Hagastaden är i dagsläget ett relativt 
slutet institutionsområde. Det stora sjukhuskvarteret 
är uppdelat av gator på kvartersmark och kan upplevas 
som ett svårorienterat nät av gamla och nya, höga och 
låga byggnader. Därutöver finns det många entréer, 
återvändsgränder och infarter med vändslingor. Det rör 
sig människor inom programområdet större delen av 
dygnet. Dock kan ett flertal områden upplevas som mer 
otrygga än andra. Flera gaturum är till exempel inte 
trafikseparerade och kan upplevas som otrygga miljöer 
för barn. Södra delarna av befintliga sjukhusområdet 
är också påverkade av byggnationen av NKS och andra 
delar av Hagastaden samt överdäckningen av Norra 
länken.
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Konsekvenser
Jämställdhet, jämlikhet och trygghet
Programområdet är beläget mitt i en snabbt växande 
storstadsregion med goda vägförbindelser. I program-
met läggs ett stort fokus på att trafiken i större ut-
sträckning avleds från de centrala miljöerna och att 
kollektivtrafiken utökas. Detta görs bl.a. genom att 
gaturummen ska underlätta för gång- och cykeltrafi-
kanter samt busstrafiken. Kollektivtrafik-förbindelserna 
förstärks ytterligare genom närheten till tunnelbanan 
vid NKS samt relativ närhet till den nya pendeltågssta-
tionen vid Odenplan. Dessa strategier skapar tillsam-
mans jämna förutsättningar där förflyttningsmönstret 
underlättas oavsett kön, ålder och status. Exempelvis 
behöver familjer och ensamstående inte förlita sig på 
användandet av bilen utan kan snarare få ihop sitt 
livsmönster genom att använda sig av den befintliga 
kollektivtrafiken eller de regionala cykelstråken som 
Solna stad arbetar med att utveckla. 

Ytterligare en förutsättning för att skapa ett jämlikt och 
jämställt resmönster är att stadsdelen blir en blands-
tad, där bostäder, arbetsplatser och service nära kolle-
ktivtrafiken blir en del av stadsbebyggelsen. Genom 
detta kan ett samspel möjliggöras mellan boende och 
arbetande och därutöver bidra till att det sociala livet 
underlättas. Även dessa förutsättningar är en del av 
programmets strategier och vision, vilka tillsammans 
skapar möjligheter för framtida invånare att bo, vistas 
och arbeta i en funktionsblandad stadsmiljö. Lokaler 
eftersträvas i bottenvåningar som interagerar med stad-
slivet på gatorna.

Genom fysisk planering går det även att öka tryggheten 
i de offentliga rummen. Om den fysiska miljön är mer 
tillgänglig kan den uppfattas som mer trygg vilket i sin 
tur kan leda till att fler människor vågar röra sig i om-
råden som vanligtvis kan uppfattas som lite ödsliga och 
otrygga. Exempelvis kan fler rörelser längs med lugnare 
stråk bidra till ökad trygghetskänsla. I flera av kvarte-
ren i programmet föreslås det levande bottenvåningar. 
Sådan typ av verksamhet kan till exempel bidra till ökad 
trygghet genom att miljöerna är levande under en större 
del på dygnet. Trygga och säkra utemiljöer är positivt 
ur ett jämlikhetsperspektiv då kvinnor, barn och äldre 
generellt känner sig mer otrygga, vilket begränsar deras 
rörlighet.

Mötesplatser och integration
Robust stadsstruktur är en av programmets strategier 
och lyfter vikten av en inbyggd möjlighet till förändrin-
gar över tid med en tydlig kvartersstruktur och skillnad-
er mellan privat och offentligt. Strategin förväntas bidra 
till ett stort och varierat innehåll inom programområdet 
som ger möjlighet till både aktivitet men även ro och 
vila. Exempelvis föreslås det i Sjukhusparken både lugna 
delar och lekytor. 

Ytterligare en ambition med programmet är att ta med 
de planerade gröna länkarna mot omgivande park-och 
naturmiljöer samt att på plats skapa en mångfacetterad 
stadsmiljö, bl.a. föreslås två kopplingar över Uppsala-
vägen för att öka den nya stadsdelens tillgänglighet till 
Brunnsviken och Hagaparkens rekreationsområden. I 
de områden där det idag saknas parkmark kan befintliga 
institutionsgårdar utvecklas ytterligare samt förnyas. 

Dessa ambitioner bidrar till att sociala aktiviteter och 
möten främjas. Inriktningen mot en mer gång- och 
cykelvänlig stadsdel kommer indirekt även att ha en 
positiv inverkan på folkhälsan. Programmet föreslår 
bl.a. gångbanor längs med alla gator och viktiga stråk 
skapas som kopplar ihop stadsdelen med både andra de-
lar av Hagastaden och Vasastan och med andra delar av 
Solna. Detta ökar områdets förutsättningar till integra-
tion, både internt och externt. Genom att överbrygga 
barriärer och att skapa möten över stadsdels- och kom-
mungränser förbättras, enligt forskning, möjligheterna 
till gynnsamma rörelsemönster, ökad samhörighet och 
vidgade sociala sfärer.

Barnperspektivet
Programförslaget innebär att Stockholms innerstad 
växer ihop med Solna. Antalet barnfamiljer som flyttar 
till programområdet bedöms vara relativt stort efter-
som nyblivna föräldrar inte flyttar ut från innerstaden 
i samma uträckning som tidigare. Det är därför viktigt 
att ha med barnens perspektiv när staden byggs ut, 
förtätas och byggs om.

I programmet lyfts parker, torg och övriga platser 
som områden där småbarnslek och sport kan utövas. 
Sjukshusparken och Eugeniaparken är två parker där så-
dana aktiviteter planeras att bli en del av parkinnehållet. 
Inom programområdet planeras också för skolor och 
förskolor. Att samla många typer av verksamheter och 
aktiviteter för barn och ungdomar bedöms som posi-
tivt ur ett barnperspektiv i och med att det blir korta 
avstånd och därigenom lätt för barn och ungdomar att 
ta sig till och från dessa aktiviteter. Viktigt att nämna är 
dock att lek och rörelse är sammanbundna och att barn 
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ofta gärna vill ha tillgång till hela gatumiljön. I staden 
blir därför trafiken det största problemet för barn. 

Programmet har bl.a. som strategi att avleda trafik-
en från de centrala miljöerna. Vidare föreslås det 
att prioriteringar och avvägningar görs i stadsrum-
men så att trafikytorna inte tar ytterligare plats. Mer 
konkret så föreslås det bl.a. att flera av lokalgatorna 
utformas som gångfartgator där trafik sker på de 
gåendes villkor. Denna inriktning bör bidra till att 
trafikrisker kopplade till barns närmiljöer minskas.

Vidare trivs barn i en stadsmiljö där de lätt kan ta sig 
mellan sina olika aktiviteter och där det är lätt att 
hitta. Det är därför viktigt att stadsdelens struktur 
planeras så att god orienterbarhet skapas. Detta 
görs bl.a. genom att gatorna inom planområdet 
föreslås ha en tydlig gradering där det ska vara läs-
bart i gaturummens utformning vad för typ av gata 
det är. Denna skillnad i utformning resulterar i god 
orienterbarhet som även tydliggör vilket trafikslag 
som har prioritet.

Hur och var skola, förskola och fritidsaktiviteter 
placeras är viktigt att fastlägga i den fortsatta 
planeringen så att det blir trygga och hälsosamma 
miljöer, både själva skolmiljön men även vägen till 
skola och förskola. Ett förslag enligt programmet är 
att Eugeniahemmet omvandlas till skola/förskola 
vilket bedöms vara ett skyddat läge med god till-
gång till park- och grönområde samt nära till gång- 
och cykelstråk samt kollektivtrafik. 

Förslag på fortsatt arbete
• Att jobba med bostadsentréer samt belysningsmäs-

sig gestaltning och buskage längs med gator, parker 
och torg kan vara ett tillvägagångsätt för att öka 
tryggheten i offentliga rum. För att verkligen främja 
trygghetskänslan i offentliga miljöer bör man ha 
dialoger med medborgare. Detta för att ta reda på 
vad som gör människor trygga. 

• I det fortsatta arbetet bör barns perspektiv tas till 
vara där barn själva får vara med och lämna bidrag. 
För att uppnå social hållbarhet är barnperspektivet 
en förutsättning.
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5. Konsekvenser byggskedet

5.3  Risk och säkerhet
 De riskfaktorer förknippade med byggskedet som 
främst behöver beaktas för den aktuella bebyggelsen 
omfattas av sådana som påverkar trafiksäkerheten på 
driftsatt infrastruktur samt räddningstjänstens in-
satsmöjligheter. Vid byggnation ovanpå, och i nära 
anslutning till, överdäckningar och tunnlar behöver de 
risker förknippad med exempelvis lyft av mycket tunga 
konstruktioner samt övriga kranarbeten beaktas. Gener-
ellt behöver även hantering av brandfarliga varor och 
explosivämnen samt sprängarbeten beaktas.

5.4  Luftkvalitet och buller
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och trans-
porter att medföra utsläpp till luft. Även viss damning 
kan uppstå. Särskilt känsligt för ökade halter av luft-
föroreningar är området närmast E4/Uppsalavägen där 
miljökvalitetsnormerna för partiklar redan idag över-
skrids periodvis.

På upphandlingsenheten i Solna stad finns ingen ut-
talad strategi för miljöhänsyn/miljökrav vid upphan-
dlingar. Detta betyder att de miljökrav som ställs vid 
upphandling av entreprenörer kan se olika ut beroende 
av projekt. Solna stad har dock tagit fram en skrift med 
stadens ambitioner och förväntningar på byggherrar 
och deras åtagande för att en hållbar stad ska åstadkom-
mas. I den står bl.a. att Solna stad ska verka för att fler 
alternativa och miljövänliga drivmedel för fordon finns 
tillgängliga i Solna. I upphandling av entreprenörer 
bör därför krav ställas på maskiner med så bra utsläpp-
svärden som möjligt används. Vidare bör tomgång-
skörning av arbetsmaskiner och fordon undvikas och 

Utbyggnaden kommer att ske etappvis och pågå under 
lång tid. Programområdet beräknas vara helt utbyggt 
tidigast år 2035. Genomförandet kommer att innebära 
olika typer av markarbeten, t.ex. schaktning samt 
rivning av befintliga byggnader. Utöver detta kommer 
det att krävas in- och uttransporter av material och 
jordmassor. Byggskedet bedöms därmed medföra störn-
ingar i form av buller, vibrationer samt utsläpp till luft 
och vatten. För att effekterna av byggskedet ska kunna 
reduceras är det viktigt att redan i förväg ha vidtagit 
åtgärder.

I detta avsnitt beskrivs översiktliga konsekvenser till 
följd av byggskedet för de aspekter där det bedömts 
relevant. 

5.1  Vatten, markföroreningar 
Förekomst av markföroreningar kan innebära att miljö- 
och hälsorisker uppkommer under byggskedet. När ett 
förorenat markområde schaktas, exponeras förorenin-
garna och deras spridningsbenägenhet kan förändras. 
Infiltration av regnvatten och därmed utlakning av 
föroreningar kan också tillfälligtvis öka. Vid schakt 
finns det även risk för partikelspridning genom damn-
ing och transport av partiklar med yt- och dagvatten.

Under anläggningsskedet finns risk för utsläpp av olj-
eprodukter från arbetsmaskiner och eventuella sprän-
gningsarbeten riskerar att medföra utsläpp av kväve i 
form av spill och detonationsrester från sprängämnet 
som följer med det dagvatten som bildas i området och 
därmed förorenar grund- och ytvattnet. För att undvika 
ovan beskrivna konsekvenser, kommer miljökrav att 

ställas på byggherrar och entreprenörer så att störnin-
gar för människor och miljön i närområdet begränsas. 
Miljökrav kan ställas i ett kontrollprogram som gäller 
under byggtiden och som upprättas av beställarens 
organisation för miljökontroll. För att minimera risken 
för spridning av partiklar bör skyddsåtgärder vidtas vid 
markarbetena och om läckage av t.ex. olja inträffar ska 
det finnas rutiner och instrukt-ioner för hur förorenin-
gar ska omhändertas. Vid schakt och markberedning 
bör de som arbetar i området vara uppmärksamma 
på eventuella föroreningar i marken genom synliga 
förekomster av föroreningar eller genom lukt. 
 

5.2  Grönstruktur
I programområdet har ett antal värdefulla naturmiljöer 
samt träd identifierats. Under byggskedet finns det risk 
för att dessa påverkas. Hjulspår från arbetsmaskiner kan 
påverka markmiljön, främst om den är fuktig. Trädens 
skyddande bark och deras grenar kan också påverkas vid 
sammanstötning med arbetsmaskiner. I anslutning till 
de områden där det finns värdefull natur och där träd 
och vegetation ska sparas behöver denna skyddas från 
påverkan från arbetsfordon, damning och liknande. 
Försiktighet bör iakttas vid etablering av arbetsytor och 
liknande och särskild värdefull naturmark bör stängslas 
in. 
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drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som 
uppfyller kriterier för miljömärkning bör väljas framför 
andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt 
som möjligt undvika besvärande damning, både inom 
och utanför området. 

Under byggtiden kommer buller att uppkomma. Ge-
nomförandet kommer att innebära sprängning, pålning, 
spontning, schaktning samt andra markarbeten. Utöver 
detta kommer det att krävas intransporter av byg-
gnadsmaterial och uttransporter av de massor som inte 
kommer att användas inom området. Naturvårdsverkets 
nationella riktvärden avseende buller under byggskedet 
får inte överskridas. Buller från maskinell utrustning ska 
så långt som är möjligt minimeras.
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6. Nollalternativets konsekvenser

6.4  Vattenmiljöer 
Nollalternativet bedöms medföra liknande konsekvens-
er som programförslaget med hänsyn till vatten. Andel-
en hårdgjorda ytor ökar och därmed avrinningen från 
området. Desssutom kan kvaliteten på det dagvatten 
som avrinner från området förändras. Även i ett nollal-
ternativ krävs därmed omhändertagande och rening av 
dagvattnet innan det når recipient. 

6.5  Natur- och rekreations-  
värden
Även i nollalternativet sker förtätning som innebär att 
en mindre andel grönytor tas i anspråk. En stor del av 
befintlig vegetation bibehålls sannolikt, vilket innebär 
att grönstrukturen inom området och till omgivnin-
gen kan hållas intakt. Ett något större område lämnas 
grönt närmast E4/E20. Ur ett ekologiskt perspektiv 
utgör detta grönområde inte någon betydelsefull sprid-
ningslänk med Hagaparkens naturmiljöer, eftersom 
höjdskillnaden och de stora trafiklederna begränsar 
arters spridningsmöjligheter. Lokalt har grönstrukturen 
dock en spridningsfunktion med andra grönområden 
i programområdet. Även i nollalternativet bedöms de 
rekreativa värdena i området förstärkas jämfört med 
idag. På denna översiktliga nivå är det dock svårt att 
göra någon utförligare bedömning. Nya kopplingar till 
Nationalstadsparken och Brunnsviken, över E4/E20 
och Uppsalavägen kommer att komma till även med 
nollalternativet, även om lägena och utformningen av 
dessa, sannolikt skiljer sig från programförslagets.

6.3  Nationalstadsparkens 
kulturhistoriska landskapsbilds-
värden 
Även med nollalternativet sker en stadsomvandling 
inom programområdet. Skillnaden är dock att ingen be-
byggelse planeras i den östra delen av programområdet, 
varken utmed E4 eller utmed Uppsalavägen i höjd med 
Norrtull och Stallmästargården. Uppsalavägen ligger 
kvar i ett ostligt läge. 

Inga fotomontage har tagits fram för nollalternativet. 
Det som kan konstateras är dock att upplevelsen av den 
nya stadsdelen sett från valda vypunkter runt Brunns-
viken kommer att bli annorlunda än med program-
förslaget för norra delen av Hagastaden. Till exempel 
kommer upplevelsen av att staden flyttar närmre 
parken, inte bli lika tydlig i nollalternativet, jämfört 
med programförslaget. Istället kommer befintliga 
bergsskärningar utmed E4 att synas i fonden likt idag, 
med skillnaden att den nya bebyggelsen uppe i själva 
sjukhusområdet kommer att synas mer än idag. I nol-
lalternativet kommer den nya bebyggelsen som kom-
mer att byggas i enlighet med antagen detaljplan för 
norra stationsområdet (dp 1), att upplevas som den nya 
stadsfronten i anslutning till programområdet. Sam-
manfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna för 
Nationalstadsparkens kulturhistoriska landskapsbild-
värden, bli mindre med nollalternativet, jämfört med 
programförslaget.

6.1  Klimat och resurs-
hushållning
Även i nollalternativet skapas förutsättningar till goda 
möjligheter att begränsa såväl utsläpp av luftföro-
reningar och växthusgaser som begränsad energi- och 
resursförbrukning. Detta eftersom även nollalternativet 
innebär en ny stadsdel med möjligheter till korta och 
effektiva resvägar och resval, goda kollektivtrafikförbin-
delser samt effektivt nyttjande av teknisk infrastruktur 
och befintliga strukturer.

6.2 Kulturhistoriska värden och 
stadsbild
Nollalternativet medför liknande konsekvenser som 
programförslaget. Även i nollalternativet kan områdets 
karaktär med terränganpassad plan och friliggande hus 
i park försvagas ytterligare med planerad stadsmässig 
kvartersstruktur. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
sparas dock till stor del även i nollalternativet. 

En skillnad mellan nollalternativet och program-
förslaget är att ingen ny bebyggelse planeras utmed 
Uppsalavägen i höjd med Norrtull. Detta, tillsammans 
med den cirkulationsplats ovan jord som ingår i nol-
lalternativet, bedöms innebära att trafikytor fortfarande 
är ett dominant inslag i stadsbilden i jämförelse med 
programförslaget.
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6.7  Sociala konsekvenser
Ur ett socialt perspektiv bedöms skillnaderna vara små 
mellan nollalternativet och programförslaget. Både nol-
lalternativet och programförslaget innebär tät stadsmiljö 
med goda förutsättningar för ett levande stadsliv med 
trygga och tillgängliga miljöer och mötesplatser samt 
goda möjligheter till aktiviteter. Goda förutsättningar 
för att använda sig av gång och cykel samt kollek-
tivtrafik gynnar också människor av olika kön, ålder, 
bakgrund och status. 

Området kring Norrtull byggs dock inte lika tätt 
som i programförslaget vilket kan innebära fler större 
ytor utan innehåll och otrygga miljöer. I nollalter-
nativet bedöms trafikytorna kring Norrtull vara mer 
dominerande än i programförslaget och gaturummen 
är bredare. Detta innebär högre krav på utformning av 
korsningar och övergångar så att invånare och besökare 
oavsett ålder, kön eller bakgrund känner sig säkra och 
trygga.

bebyggelse i programförslaget. Detta innebär dels att vä-
gen ligger närmre parkområdet dels att skärmande be-
byggelse saknas mellan Brunnsviken och Uppsalavägen 
i nollalternativet. I nollalternativet byggs det inte utmed 
Uppsalavägen (som ligger kvar i sitt nuvarande ostliga 
läge) i samma utsträckning som i programförslaget. 
Detta innebär att inga slutna gaturum skapas utmed 
Uppsalavägen, där partikelhalterna för programförslaget 
riskerar att bli höga. Indirekt innebär även detta att 
färre människor kommer att exponeras för höga halter 
av luftföroreningar (partiklar). Halterna kommer dock 
likt idag, att vara höga utmed delar av E4/E20 (i höjd 
med Haga södra) samt delar Uppsalavägen. Orsaken till 
de höga halterna bedöms i nollalternativet enbart bero 
på de höga trafikflödena, och inte på grund av planerad 
bebyggelsestruktur. 

Förorenad mark
Nollalternativet innebär, liksom programförslaget, att 
markanvändningen förändras. När markanvändnin-
gen ändras och ska användas för bostadsändamål ska 
marken uppfylla kravet för känslig markanvändning. 
Även nollalternativet innebär att fler människor kom-
mer att röra sig i området, att det kommer att nyttjas på 
ett annat sätt och att fler människor riskerar att expon-
eras för föroreningar. Nollalternativet innebär därmed, 
liksom programförslaget, att inventeringar och utred-
ningar avseende föroreningssituationen behöver utföras 
och behov av saneringsåtgärder identifieras. 

6.6  Risker och hälsa

Risker och säkerhet
Nollalternativet bedöms innebära liknande risker 
för boende och besökare i programområdet liksom i 
programförslaget. Riskkällorna och markanvändningen 
inom programområdet är desamma. Området kring 
Norrtull samt längs med Uppsalavägen och E4/E20 är 
dock inte lika exploaterat som i programförslaget vilket 
kan innebära att färre människor inom dessa delar av 
programområdet påverkas negativt vid eventuella oly-
ckor med farligt gods.

Utsläpp till luft och buller
Lokalt inom programområdet bedöms nollalternativet 
och programförslaget vara likvärdiga. Det som skiljer 
dem åt är att skärmande bebyggelse vid Norrtull och 
utmed Uppsalavägen och E4/E20 inte byggs i nollalter-
nativet. Detta innebär å ena sidan att det lokalt kan bli 
lite högre bullernivåer utmed fasader på bebyggelse som 
ligger längre in i sjukhusområdet, å andra sidan blir de 
ekvivalenta och maximala bullernivåerna utmed fasader 
som vetter mot E4/E20 inte lika höga. I övrigt bedöms 
ungefär samma bullersituation som med program-
förslaget råda och liknande åtgärder behövas för att 
klara avstegsfall B samt dimensionerande trafikbuller-
nivåer från helikoptertrafiken på NKS. 

Bullernivåerna i rekreationsområdet utmed Brunnsvik-
en i Hagaparken bedöms bli något högre i nollalterna-
tivet. Anledningen är att Uppsalavägen då kommer att 
ligga i samma läge som idag (ostligt läge) och utan be-
byggelse utmed gatan, jämfört med ett västligt läge med 
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7. Samlad bedömning

7.1 Slutsatser av gjorda analyser 
och bedömningar 
I detta avsnitt redovisas en samlad slutsats av de kon-
sekvenser (positiva och negativa) som programförslaget 
bedöms innebära för miljön, hälsan och hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser. Slutsatserna re-
dovisas för tre olika nivåer, från ett övergripande till ett 
lokalt perspektiv. Nivåerna kan sammanfattas i orden 
Om, Vad och Hur (se figur 27). 

En fråga har formulerats för varje nivå. Frågorna sam-
manfattas:

Figur 27. Den samlade bedömningen sammanfattas på flera nivåer utifrån 
olika förutsättningar och gjorda analyser i tidigare avsnitt. 

Är det god hushållning med mark- och naturresurs-
erna att bygga i området (Om)? 
Merparten av marken inom programområdet är i hu-
vudsak redan ianspråktagen med bebyggelse och vägar. 
Utvecklingen i området har inneburit en stegvis förän-
dring av landskapet, som succesivt blivit fragmenterat. 
Ur ett regionalt perspektiv innebär principen att ”bygga 
staden inåt” att större sammanhängande grönom-
råden, som är av värde för både biologisk mångfald 
och rekreation kan bevaras och utvecklas, medan redan 
exploaterad mark tas i anspråk för ny stadsbebyggelse. 

Med stöd av ovanstående kan det därför anses vara god 
hushållning med mark- och naturresurser att fortsätta 
använda den redan ianspråktagna marken för att skapa 
en attraktiv stadsdel med en blandning av bostäder, 
verksamheter och service. 

Norra delen av Hagastaden ligger i Solna men gränsar 
till Stockholm. På gång- och cykelavstånd kommer 
boende och verksamma i den nya stadsdelen kunna ta 
sig till Stockholms city och området kommer, ur kom-
munikationssynpunkt, att vara väl tillgängligt. Bland 
annat genom närheten till en ny tunnelbanelinje med 
stationsuppgångar vid Torsplan och NKS och befintlig 
samt utökad busstrafik. Den nya stadsdelen kan också 
anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Sammantaget ger 
detta goda möjligheter att minska såväl utsläppen av 
föroreningar och växthusgaser som till minskad energi- 
och resursförbrukning. Programförslaget kan därför 
anses bidra till en energieffektivare och därmed bättre 
klimatanpassad bebyggelsestruktur.

Är markanvändningen som föreslås lämplig ur 
klimat-synpunkt (Vad)?
Fler människor innebär att offentliga miljöer som torg 
och grönytor kommer att brukas mer intensivt. Således, 
när befintliga miljöer förändras och nya områden plane-
ras, är det viktigt att hänsyn tas till bland annat bostad-
snära grönområden, dess funktion i lokal skala samt 
dess sammanhang i ett större perspektiv. Områdets 
framtida grönstruktur är av betydelse både för männis-
kor, växter och djur och fungerar som buffert mot fram-
tida klimatförändringar. Inom programområdet kom-
mer en större park bevaras och utvecklas samtidigt som 
övriga gårdar och gator förses med växtlighet. Förutom 
att bidra till grönare gaturum, bättre lokalklimat och 
stärkta spridningsvägar, infiltreras, renas och utjämnas 
dagvatten som uppkommer vid nederbörd. Detta är 

1. Är det god hushållning med mark- och naturresurs-
erna att bygga i området (Om att bygga på platsen)?

2. Är markanvändningen som föreslås lämplig ur 
klimatsynpunkt (Vad innebär själva markanvänd-
ningen)?

3. Är programförslagets utformning/struktur lämp-
lig ur miljö- och hälsosynpunkt (Hur blir det med 
föreslagen struktur)?
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släpp i bebyggelsen är gaturummen och stråken genom 
bebyggelseområdena dock ganska täta och barriärerna 
mot naturområdet vid Hagaparken-Brunnsviken stora 
(bl.a. vägar, bebyggelse och stora nivåskillnader).Plane-
rad bebyggelse inom programområdet bedöms inte 
stå i konflikt med Nationalstadsparkens övergripande 
naturvärden.

För att möta framtida klimatutmaningar är det an-
geläget att arbeta med klimatanpassning för befintlig 
bebyggelse, och som en del i detta att man tidigt 
planerar för mångfunktionella genomsläppliga ytor 
med kvaliteter som både bidrar till människors hälsa/
välbefinnande och till dagvattenhantering och klima-
tutjämning. I fortsatt utformning av bebyggelsen kan 
exempelvis gröna tak, vegetationsklädda husväggar, små 
parker (s.k. pocket-parks) och annan grönska bli en del 
av områdets klimatanpassning. Hela planeringen och 
byggnationen av området skulle t.ex. kunna utgå från 
en grönytefaktor.

Trafikens inverkan vad gäller utsläpp till luft inklusive 
buller kan innebära negativa konsekvenser för männis-
kors hälsa, i synnerhet om exponeringen är hög. Utmed 
Uppsalavägen kommer både höga partikelhalter och 
trafikbuller att behöva hanteras. Ytterligare en fråga som 
behöver studeras närmare är hur en god boendemiljö 
ska kunna skapas med avseende på störningar från he-
likopterbuller. Bebyggelsens och gaturummens slutliga 
utformning har stor betydelse för hur miljön utmed ga-
torna slutligen kommer att bli. I den känslighetsanalys 
som tagits fram avseende partikelhalter finns förslag på 
hur Uppsalavägens gaturum antingen bör användas - 
för att minska exponeringen av luftföroreningar, eller 

viktigt ur ett klimatperspektiv. Inför fortsatt planläggn-
ing behöver dock utmaningar kopplade till dagvatten, 
luftföroreningar och buller (gaturummen utmed Up-
psalavägen och E4/E20), beaktas och hanteras. Läs mer 
om detta nedan.

Är programförslagets utformning/struktur lämplig 
ur miljö- och hälsosynpunkt (Hur)?
I stort bedöms programförslaget bidra till många 
hälso- och miljömässiga förbättringar, både lokalt inom 
området och för angränsande områden. Dock finns en 
del utmaningar som behöver utredas vidare inom ramen 
för fortsatt arbete, för att förslaget ska bli så bra som 
möjligt ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Från några vypunkter och siktstråk i Hagaparken och 
vid Brunnsviken kommer upplevelsen av parklandska-
pet (kulturmiljölandskapet) att förändras märkbart med 
programmets föreslagna bebyggelse. Från andra vy-
punkter bedöms skillnaden mot idag bli liten eller inte 
märkbar. I sammanhanget är det dock viktigt att nämna 
att upplevelsen och vyn kommer att förändras oav-
sett om programmet genomförs eller ej, i och med att 
bebyggelse i enlighet med redan beslutade detaljplaner 
och bygglov inom Hagastaden i Stockholm kommer 
att påverka upplevelsen av att staden flyttar närmare 
parken. Huruvida förändringen upplevs som positiv 
eller negativ beror i slutändan av betraktarens förhålln-
ingssätt till förändringar och till platsen i stort. 

En flytt av Uppsalavägen västerut innebär att utrymme 
skapas för ny bebyggelse väster om Annerovägen. An-
nerovägen blir dessutom en lokalgata som utformas för 
busstrafik. Detta innebär att trafiken på Annerovägen 

minskar, att ny bebyggelse tillkommer mellan Up-
psalavägen och Annerovägen och att avståndet mellan 
Uppsalavägen och Hagaparken och Brunnsviken (som 
ingår i Nationalstadsparken) blir något längre. Nation-
alstadsparken blir i dessa delar därmed tydligt definierad 
i och med att stadsfronten kommer närmare parken 
och något mindre störd ifrån trafiken från närliggande 
vägar. Detta tillsammans med bussanslutningar samt 
fler och tydligare entréer och kopplingar till parken, 
gör att fler människor kan få möjlighet att ta del av 
Hagaparkens och Brunnsvikens utbud av rekreation 
och naturupplevelser. Detta innebär i sin tur en ökad 
tillgänglighet, orienterbarhet och användning av dessa 
rekreationsmiljöer, vilket är positivt för folkhälsan, både 
för närboende och besökare.

En mer stadsmässig kvartersstruktur inom området 
kommer att försvaga sjukhusområdets karaktär med 
terränganpassad plan och friliggande hus i park ytterli-
gare. Hur ny bebyggelse möter befintlig kulturhistorisk 
intressant bebyggelse avgör vilka konsekvenser som 
uppstår för dessa värden.

Programförslaget innebär att befintliga Sjukhusparken 
bevaras och utvecklas. Några befintliga träd inom områ-
det kommer att försvinna och mindre grönytor och par-
kområden kommer att tas i anspråk. Dock föreslås att 
dessa värden, så långt som är möjligt, ersätts med nya 
träd och buskar. Den nya grönstrukturen kan ekolo-
giskt fungera som stöd åt de mer värdefulla bestån-
den utanför programområdet och får en viktig roll 
för områdets funktion som spridningsväg. Trots vissa 
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utformas - för att uppnå bästa möjliga luftkvalitet. Att 
minska den framtida infartstrafiken och dubbdäcksan-
vändningen på Uppsalavägen skulle minska partikel-
halterna. Detta bedöms dock inte vara möjligt att styra 
inom ramen för programarbetet. 

Framtagen bullerutredning visar att de nya bostäderna 
kan utformas så att godtagbara bullernivåer (med 
avstegsfall) kan erhållas. Genom slutna kvarter med 
gårdar och genomtänkt lägenhetsutformning kommer 
delvis höga trafikbullernivåer kunna hanteras. Utmed 
E4 planeras kontorshus, vilka fungerar som bullerskärm 
mot bakomliggande bebyggelse. Identifierade risker från 
transporter med farligt gods har delvis hanterats genom 
att ny bebyggelse placerats på acceptabla skyddsavstånd 
från identifierade riskkällor. Dock bör fördjupade risk-
analyser upprättas för att kunna bestämma behov och 
omfattning av riskreducerande åtgärder och därmed 
anpassa bebyggelsen genom t.ex. olika tekniska kon-
struktioner.
 
Programförslaget bedöms öka vattenomsättningen i 
recipienten Brunnsviken, vilket bedöms som postivt, 
samtidigt som en ökad föroreningsbelastning är negativt 
för Brunnsvikens kvalitet. Med föreslagna LOD-lösnin-
gar bedöms de negativa konsekvenserna med avseende 
på ökad föroreningsbelastning, delvis kunna begränsas. 
För att projektet ska medverka till att nå de juridiskt 
bindande miljökvalitetsnormerna måste dock dagvat-
tenhanteringen studeras vidare och prioriteras.

7.2 Programmets relation till  
nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett genera-
tionsperspektiv. För programmet har 11 nationella 
miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta att utvärdera. 
Fem av målen (Skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, 
ett rikt odlingslandskap, Levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö) bedöms 
inte vara relevanta att beakta i föreslagen exploatering. 
Programmet bedöms i flera avseenden påverka målen i 
både positiv och negativ riktning. Med detta menas att 
förslagen markanvändning och föreslagna åtgärder kan 
verka både i positiv eller negativ riktning beroende på 
vad som utvärderas inom ramen för målet. 

Miljömål Begränsad klimatpåverkan och 
Frisk luft:
”..Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan nås...  Luften ska vara 
så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
miljövärden inte skadas”. 

Bedömning:
Programområdet kommer att ha mycket goda kollek-
tivtrafikförbindelser med närhet till en ny tunnelbane-
uppgång inom NKS, bussförbindelser samt gång- och 
cykelavstånd till både Stockholms city och Solna cen-
trum. De framtida invånarna i stadsdelen ges härmed 
goda förutsättningar till att välja alternativ till bilen. 

Möjligheterna att använda cykel ökar också då plane-
rade nya GC-vägar kommer att ansluta till det regionala 
stråket. Detta samt att den nya bebyggelsen kommer 
att an-slutas till det redan utbyggda fjärrvärmenätet, 
ger stadsdelen goda förutsättningar att bidra till målup-
pfyllelse enligt ovan. I fortsatt planering kan ytterligare 
åtgärder föreslås för att minska negativ klimatpåverkan, 
t.ex. energieffektiva hus, klimatsmarta lösningar för de 
boende, attraktiva cykelparkeringar, lånecyklar, bil-
pooler osv. 

Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) riskerar 
att överskridas utmed Uppsalavägen, vilket är negativt 
med avseende på målet Frisk luft. Miljökvalitetsnormer 
för kvävedioxid (NO2) klaras inom hela området. I 
MKB:n ges förslag till fortsatt användning och/eller ut-
formning av gator och bebyggelse för att överskridande 
av normen ska kunna undvikas.
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Miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i 
balans, Grundvatten av god kvalitet:
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapas i 
eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden… Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald.. 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas… 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur 
i sjöar och vattendrag… Västerhavet och Östersjön ska ha 
en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveck-
ling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar…”.

Bedömning:
Programförslaget bedöms sammantaget både verka för 
och emot måluppfyllelse av ovan nämnda miljömål. 
Förutsatt att markföroreningar avlägsnas eller på annat 
sätt omhändertas samt att föreslagna dagvattenåtgärder 
kommer till stånd, kan utbyggnaden delvis medverka 
till uppfyllelse av miljömålen. Ökad mängd förorenat 
dagvatten och surt nedfall till följd av trafiken genom 

området påverkar dock recipienten Brunnsviken och 
därmed miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav 
i balans, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö 
negativt.

Miljömålen Levande skogar och Ett rikt 
växt- och djurliv:
“Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas… Den 
biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt…. Arternas livsmiljöer och ekosystemen ska värnas…. 
Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd”. 

Bedömning:
Utbyggnaden bedöms både verka för och emot 
miljömålen. En del värdefulla naturmiljöer inom 
programområdet bevaras, vilket utöver det ekologiska 
värdet även är positivt ur rekreationssynpunkt. Nya 
trädplanteringar och parker kan även bidra till att 
befintliga barriäreffekter mildras och att spridning 
av växter och djur till viss del gynnas. Dock kom-
mer en del naturmark och vissa träd försvinna. Den 
ökade tillgängligheten till Hagaparken-Brunnsviken 
bedöms främst få positiva konsekvenser för rekreativa 
värden. Det är framförallt de inre spridningssamban-
den som kan förstärkas något genom tillkomst av mer 
gröna stråk och markgrönska generellt inom området. 
Detta kan indirekt gynna kopplingen till angränsande 
grönområden. 

Miljömål God bebyggd miljö:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.

Bedömning:
Programmet bedöms i huvudsak verka för ett uppfyl-
lelse av miljömålet. En exploatering enligt program-
förslaget innebär att få grönytor ianspråktas samtidigt 
som tillgängligheten och orienterbarheten inom områ-
det och till andra områden som gränsar till norra delen 
av Hagastaden förbättras. Den nya stadsdelen innebär 
att nya rekreativa, sociala och rumsliga upplevelsevärden 
kan skapas. Nya invånare ges t.ex. god tillgång till 
närnatur och rekreation samtidigt som tryggheten i och 
tillgängligheten till Hagaparken- Brunnsviken (Nation-
alstadsparken) ökar. Nya gång- och cykelvägar kommer 
att byggas och området får en ny tunnelbaneuppgång 
på gångavstånd. 

Platsens närhet till stora trafikleder och trafikerade gator 
innebär att partikelhalter och buller är en utmaning. 
Avstegsfall från riktvärde för trafikbuller behöver tilläm-
pas. Med rätt åtgärder och rätt användning av gatornas 
funktion bedöms både buller och miljökvalitetsnormer 
för partikelhalter (PM10) kunna hanteras. 
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8. Fortsatt planering och uppföljning

8.1 Vilka miljöfrågor bör utredas i 
kommande detaljplaner?
I detta avsnitt redovisas en preliminär avgränsning av de 
miljöfrågor som behöver studeras djupare inom ramen 
för efterföljande planläggning. Programområdet är i 
dagsläget uppdelat i åtta delområden (se figur 28), det 
är dock ännu inte fastlagt om delområdena kommer 
att utgöras av separata detaljplaner. Med hänsyn till 
föreslagen exploatering och/eller delområdets specifika 
förutsättningar återstår en del miljömässiga frågeställ-
ningar som behöver beaktas. Vissa frågeställningar 
återkommer för fler delområden, t.ex. frågor kopplade 
till buller och dagvattenhantering. I vissa fall kan finnas 
behov av ytterligare utredningar. Avsikten är inte att 
ytterligare MKB:er ska upprättas till detaljplanerna. 
Eventuella utredningar eller förtydliganden kan istället 
upprättas antingen som separata PM, som sedan biläggs 
kommande planbeskrivning, eller så räcker det att frå-
gan hanteras direkt i detaljplanen genom planbestäm-
melse och kort text i planbeskrivningen.

 Delområde A:

• Trafikbuller 
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. höjdsättning 

och LOD-åtgärder
• Bebyggelsens möte med Solna kyrkogård

Delområde B:

• Trafikbuller
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. LOD-åtgärder
• Bebyggelsens möte med Solna kyrkogård/Norra 

begravningsplatsen

Delområde C:

• Trafikbuller och risker
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. höjdsättning 

och LOD-åtgärder
• Bebyggelsens möte med Solna kyrkogård/Norra 

begravningsplatsen

Delområde D:

• Partikelhalter (PM10) utmed E4/E20
• Buller från Solnavägen och E4/E20
• Risker E4/E20
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. höjdsättning 

och LOD-åtgärder
• Bevarande av berghäll och naturmark vid Psykiatrin
• Visuellt möte med Nationalstadsparken

Delområde E:

• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. LOD-åtgärder
• Bevarande av träd i Sjukhusparken
• Fornlämning Domarringen

Delområde F:

• Helikopterbuller
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. LOD-åtgärder
• Bevarande av träd i nuvarande Eugeniaparken

Delområde G:

• Helikopterbuller
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. LOD-åtgärder

Delområde N:

• Risker kopplade till Norralänkens tunnlar och 
Värtabanan

• Partikelhalter utmed Uppsalavägen
• Trafikbuller 
• Helikopterbuller
• Dagvattenhantering kopplat till bl.a. LOD-åtgärder
• Visuellt möte med Nationalstadsparken

Figur 28. Programområdets indelning i delområden.
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8.2 Inledande uppföljning
Denna MKB utgör en viktig del av norra delen av 
Hagastadens fortsatta detaljplanering. I kapitel 4 och 7 
(Konsekvenser och Samlad bedömning) redogörs dels 
för programförslagets konsekvenser (både positiva och 
negativa), dels ges förslag till åtgärder och anpassningar 
av bebyggelsens utformning för att negativa miljökon-
sekvenser ska kunna begränsas. I kommande detalj-
planering bör dessa förslag till åtgärder och anpassnin-
gar följas upp och integreras i planarbetet.

Uppföljningen bör ske kontinuerligt och planerat från 
det att arbetet med planeringen för första etappen 
påbörjas till dess att utbyggnaden av området är fullt 
genomförd och området har tagits i bruk. Härmed kan 
man fånga upp vad som händer från och med detalj-
planering till projekterings- och genomförandefasen och 
slutligen till dess att stadsdelen är fullt utbyggd. Kon-
tinuerlig uppföljning är viktig, inte minst för att fånga 
upp erfarenheter genom hela processen. Syftet är också 
att erfarenheter från de första etapperna ska kunna åter-
föras till efterföljande etapper.

Möjligt upplägg och ansvarsfördelning
I denna MKB ges förslag till fortsatt arbete och åtgär-
der/anpassningar som behöver diskuteras och följas upp 
i fortsatt planering. Konkreta förslag till åtgärder och 
lösningar som föreslås i denna MKB bör även redovisas 
i detaljplanerna för området.

Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning ansvarar för 
att föreslagna utredningar, åtgärder och anpassningar 
följs upp. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära 

att staden själv genomför åtgärderna, utan staden kan i 
sin tur ålägga byggherrarna att genomföra åtgärderna. 
Eventuell kostnad för uppföljningen av föreslagna 
åtgärder fördelas i och med detta mellan byggherrar, 
exploatörer och staden.

Uppföljning inför kommande detaljplaner-
ing
Nedan redogörs översiktligt för vad som bör följas upp 
inom ramen av miljöbedömningen och fortsatt planer-
ing.

• I avsnitt 8.1 redovisas vilka miljöfrågor som är av 
särskild betydelse för efterföljande detaljplanering.

• Anpassning av bebyggelsens utformning/struktur 
i de delar som bedömts vara särskilt känsliga med 
avseende på olika miljö- och hälsoaspekter.

• Utvärdering av de i denna MKB föreslagna åt-
gärderna. Är åtgärderna tillräckliga eller kan det 
finnas behov av ytterligare åtgärder för att negativa 
konsekvenser ska kunna mildras eller undvikas.
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