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SAMMANFATTNING
Solna stad har inlett planarbete för del av fastigheten Haga 2:8 belägen mellan E4:an och
Brunnsviken inom Kungliga Nationalstadsparken. Denna miljökonsekvensbeskrivning har tagits
fram inför samråd om planförslaget. Påverkan på kulturmiljö, naturmiljö och rekreation samt ytoch grundvatten är de miljöaspekter som bedömdes som betydande i inledningen av
planarbetet. Övriga aspekter som också tas upp i rapporten är buller, luftkvalitet, olycksrisk, risk
för ras och skred samt hushållning med naturresurser.
Planförslaget innebär att byggrätten för kontor i gällande detaljplan ersätts med en ny byggrätt
för kontor som i placering och höjdsättning är bättre anpassad till Nationalstadsparken.
Huvudbyggnaden ligger nära E4:an och är högre mot motorvägen (4–6 våningar) och lägre mot
parken (3–4 våningar). Öster om huvudbyggnaden placeras en paviljong som kan användas både
för kontor och för publika ändamål.
Kulturmiljö och landskapsbild
En utgångspunkt i planarbetet har varit att den nya byggnaden inte ska förändra upplevelsen av
Brunnsvikens kulturhistoriska parklandskap. Byggnadshöjden i planförslaget har därför
anpassats så att den ligger under nivå för befintliga trädkronor kring planområdet. Fotomontage
av planförslaget visar att från Brunnsviken kommer den nya byggnaden att skymtas bakom
trädtopparna från en av vypunkterna. Med planförslaget bevaras siktstråk, vyer och upplevelsen
av naturmarker i förhållande till de engelska parkmiljöerna kring Brunnsviken. Detta ligger i linje
med målbilden för delområdet Brunnsviken i Vård- och utvecklingsplanen för
Nationalstadsparken.
De två historiska gårdsmiljöerna i närområdet, Annelund och Linnéaholm, kommer att uppfattas
som två separata historiska öar i landskapet. De ligger utanför det föreslagna
detaljplaneområdet och påverkas inte fysiskt av ny bebyggelse. Visuellt och upplevelsemässigt
bidrar dock den nya bebyggelsen till att gårdarna och vägavsnittet minskar i betydelse som
bärare av platsens historiska karaktär. Gamla ekar och framför allt lindarna har stor betydelse
för områdets karaktär och för upplevelsen av landskapets tidsdjup och kommer att bevaras.
Naturvärden och grönstruktur
Nationalstadsparken utgör en del av ett sammanhängande regionalt grönstråk som är avgörande
för naturområdets artinnehåll. Längs Brunnsviken, öster om det föreslagna detaljplaneområdet
går ett grönt stråk som är viktigt för djurlivet. I Frösundavik finns goda förutsättningar för
spridning av arter kopplade till tall, ek och lind. Livsmiljöer och spridningsmöjligheter för arter
kopplade till ekmiljöer finns mest utanför planområdet i fastighetens norra och östra delar.
Livsmiljöer och spridningsmöjligheter knutna till gamla lindar finns mest sydöst om
planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka förutsättningarna för spridning.
Naturvärden inom och i närheten av planområdet är framförallt knutna till förekomsten av stora
träd. Inom planområdet finns 43 träd som klassas som skyddsvärda. Inriktningen i planeringen
har varit att de inte ska påverkas och störst fokus har legat på bevarandet av en stor ek och fyra
lindar som alla är särskilt skyddsvärda träd. Skyddsåtgärder har tagits fram för att säkerställa
bevarandet av dessa. Planförslaget bedöms inte heller innebära någon påverkan på allén vid
Annelund, som är en av Nationalstadsparkens utpekade värdefulla alléer, förutsatt att
intilliggande markytor utformas med hänsyn till träden och att de skyddas från påverkan under
byggtiden. Placeringen av huvudbyggnadens norra del medför att två lönnar, två popplar och en
ek behöver fällas. De föreslås ersättas med träd av samma sort på lämpligare plats i
omgivningen. Bedömningen är att det är möjligt att ersätta dem utan att skada områdets
naturvärde. Eken finns dock med i stadens inventering av värdefulla träd och det kan ta längre
tid innan det nya trädet uppnår hög ålder och kan utveckla de höga naturvärden som är
förknippade med gamla ekar.
Ny bebyggelse placeras huvudsakligen på och i anslutning till tidigare ianspråktagna områden.
En mindre del av den nya byggnaden sträcker sig dock delvis ut över mark som i dag är
vegetationstäckt. I naturinventeringen betecknas den som ruderatmark utan något betydande
naturvärde och ianspråktagandet bedöms därför inte medföra skada på områdets naturvärde. Då
en del av nuvarande parkeringsyta kommer att utvecklas till parkmark kommer relationen mellan
vegetationsyta och mark för byggnad/parkering att vara ungefär samma som idag.
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Rekreation
Nationalstadsparkens värde för rekreation bygger på natur- och kulturmiljöernas värden. Till
dem kommer aspekter som tillgänglighet, trygghet och samband såsom väl fungerande gångoch cykelvägnät. Ytterligare en aspekt är störningar, eller frihet från störningar.
Gång- och cykelvägen förbi planområdet är ett socialt viktigt stråk och det är nära till
Brunnsvikens strandpromenad men planområdet har idag inget eget värde som rekreationsmiljö.
Planförslagets bebyggelse medför ökad trygghet generellt genom att fler människor vistas i
området. Publik verksamhet i paviljongen kan skapa en ny mötesplats och den del av
parkeringen som utvecklas till parkmark kan bli nya vistelseytor för rekreation. Huvudbyggnaden
får en betydande bullerdämpande effekt vilket minskar störningen från E4:an både i parken i
miljön vid byggnadsminnet Annelund.
Yt- och grundvatten
Planområdet ligger inom Brunnsviken tillrinningsområde och inom grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen-Solna. Därmed ska detaljplanen utformas med hänsyn till miljökvalitetsnormer
för både yt- och grundvatten. Grundvattnet i denna del av Stockholmsåsen är också skyddat av
bestämmelserna för vattenskyddsområde Frösundavik.
Dagvattnet kommer att renas och fördröjas i flera steg. Taken utformas som tjocka gröna tak.
Dagvatten från hårdgjorda ytor runt byggnader, takterrasser samt entrégatan föreslås avledas till
nedsänkta regnväxtbäddar/regnträdgårdar längs gatan och i en central grönyta. Minskningen av
kväve och fosfor till Brunnsviken bidrar till att öka möjligheterna att uppnå god ekologisk status.
Tillförseln minskar också av förorenande ämnen av betydelse för Brunnsvikens kemiska status.
Planområdet är en mycket liten del i hela Brunnsviken tillrinningsområde. Förbättringen av
kvaliteten på avrinnande vatten från området bidrar ändå, om än i liten omfattning, till
förbättringen av Brunnsvikens vattenkvalitet.
Lägsta grundläggningsnivå planeras så att den ska ligga en meter över grundvattennivån. Fler
mätningar kommer att ge en bättre bild av grundvattennivåerna så att föreskriftens mått kan
innehållas. Om schaktning under byggtiden behövs under de nivåer som anges i föreskrifterna
behövs länsstyrelsens dispens. Med planförslaget minskar föroreningarna i dagvattnet och
därmed också risken att förorena grundvattnet, vilket bidrar till att bibehålla god kemisk
grundvattenstatus i vattenförekomsten Stockholm-Solna, även om betydelsen av förändringen
inte är stor eftersom ett tjockt lerlager sannolikt hjälper till att skydda grundvattenförekomsten
från föroreningar i infiltrerande vatten.
Övriga miljöaspekter
Buller: Trafiken på E4:an medför höga bullernivåer. Den planerade byggnaden begränsar
bullerspridningen in i Nationalstadsparken och planförslaget bedöms medföra en förbättrad
ljudmiljö och minskad störning för stora delar av park- och naturmiljön inom och kring
planområdet.
Luftkvalitet: Eftersom vägområdet är stort och väl ventilerat bedöms byggnaden inte medföra
någon betydande höjning av föroreningshalterna där. Halterna vid bebyggelsen på motsatt sida
om E4:an bedöms inte påverkas. Byggnaden kommer att ha luftintag från parksidan vilket
säkerställer att luftkvaliteten inomhus inte påverkas negativt av närheten till E4:an.
Olycksrisk: Den nya kontorsbyggnaden ligger nära E4:an som är transportled för farligt gods.
Planbestämmelser om brandskydd, luftintag och utrymningsvägar reglerar skydd för att
tillgodose säkerheten även om en olycka med farligt gods skulle inträffa.
Ras och skred: Enligt den geotekniska utredning som utförts i planarbetet är området lämpligt
för bebyggelse och inte utsatt för ras- och skred.
Hushållning med naturresurser: Stockholmsåsen och grundvattnet i dess grusavlagringar är
geologiska resurser där åsmaterialet är en ändlig resurs och grundvattnet en förnyelsebar
resurs. Det åsmaterial som har betydelse som naturresurs ligger under lerlagret och det översta
marklagret av fyllningsjord och påverkas inte av utbyggnad enligt planförslaget. Utbyggnaden
ska ske med hänsyn till skyddsföreskrifterna för grundvattnet.
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1

INLEDNING

Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för förslaget till ny detaljplan för en
del av fastigheten Haga 2:8 i Solna kommun i Stockholms län. Miljökonsekvensbeskrivningen är
en del i miljöbedömningen som syftar till att lyfta fram väsentliga miljöaspekter i planarbetet så
att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram inför samråd om
planförslaget.
1.1

BAKGRUND OCH DETALJPLANENS SYFTE

Solna stad har inlett planarbete för del av fastigheten Haga 2:8 belägen väster om Brunnsviken
inom Kungliga Nationalstadsparken. Planförslaget innebär att byggrätten i gällande detaljplan
upphävs och ersätts med en ny byggrätt för kontor i samma omfattning som i gällande plan (ca
25 000 m2 ljus bruttoarea) men där placeringen av byggrätten är bättre anpassad till
Nationalstadsparken än i gällande plan. En byggnad kommer att ge ett skydd mot de höga
trafikbullernivåerna i denna del av parken. Bebyggelsen placeras till största delen på en befintlig
parkering intill E4, se Figur 1.

Figur 1. I Figuren syns ungefärligt planområde markerat med rött. Källa: Solna stad

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2020-08-20

2

NULÄGET

2.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet ligger inom Kungliga Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. I
Figur 2 ses planområdet som i väster gränsar till E4:an. Väster om E4:an ligger stadsdelen
Frösunda med kontor närmast motorvägen och bostäder innanför kontorsbebyggelsen. Längs
planområdets östra gräns går ett nord-sydligt gång- och cykelstråk mellan Solna och Stockholm.
Öster om det vidtar skog och öppna marker fram till sjön Brunnsviken. Söder om planområdet
ligger byggnadsminnet Annelund och längre söderut finns SAS huvudkontor.

Figur 2. Planområdet är beläget i mitten av bilden, intill E4:an och huvudsakligen på nuvarande parkering.
Källa: Tengbom
2.2

NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Området som föreslås för bebyggelse utgörs idag i huvudsak av en markparkering samt av
naturmark i den norra delen, mellan parkeringen och en damm för dagvatten från E4, se Figur 3.
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Figur 3 visar nuvarande markanvändning. Källa: Tengbom
2.3

RIKSINTRESSEN

Nedan listas riksintressen inom och i närheten av planförslaget.
Inom planförslaget
•
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är nationalstadspark, 4 kap. 7 §
miljöbalken.
•
Riksintresset för Bromma flygplats har hinderytor som innebär att bebyggelsen inte får
överstiga 130 meter över havet.
•
Riksintresse för kulturmiljövård Solna AB 37, 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset gäller
Ulriksdal/Haga vilket är ett stort sammanhängande område.
I närheten av planförslaget
•
Riksintresse för friluftsliv FAB 13 Ulriksdal-Haga-Djurgården, 3 kap. 6 § miljöbalken.
Riksintresset syftar särskilt till att säkerställa området för vandring, bad och orientering
och är en del av Nationalstadsparken.
•
Väg E4 är ett riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken.
2.4

NATIONALSTADSPARKEN

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är nationalstadspark, den så kallade Kungliga
Nationalstadsparken, och är ett unikt historiskt landskap mitt i huvudstaden. Det särskilda
skyddet för parken regleras i 4 kap 7 § miljöbalken.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
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Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en
tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om
1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt
intresse, och
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig
skada. Lag (2009:293).
I propositionen till inrättande av Nationalstadsparken finns ett förtydligande:
”Det följer av syftet med Nationalstadsparken att områdets huvudstruktur vad avser natur- och
bebyggelseområden inte får ändras. Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att
befintliga verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges. Skyddet torde
däremot inte hindra etablerade verksamheter inom eller intill Nationalstadsparken från att
fungera och utvecklas i anslutning till tidigare ianspråktagna områden.”

2.4.1 VÅRD- OCH UTVECKLINGSPLAN FÖR KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en vård- och utvecklingsplan för
Nationalstadsparken (Länsstyrelsen, 2012). Planen ska ge en samlad bild av de intentioner, mål
och riktlinjer som finns i planer, program och andra underlag. Den är inte styrande men ska
kunna fungera som stöd för skötsel, förvaltning och utveckling.
I planen delas Nationalstadsparken in i 15 delområden. Värden för naturmiljö, kulturmiljö och
rekreation, som bör tas tillvara och utvecklas, redovisas för respektive delområde. Det aktuella
detaljplaneområdet ingår i delområde Brunnsviken.
2.5

KOMMUNALA PLANER

2.5.1 SOLNA STADS ÖVERSIKTSPLAN
Solna stads gällande Översiktsplan 2030 är antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016.
Översiktsplanen innehåller fyra strategier för utvecklingen av kommunen. Strategin Möta
efterfrågan på att leva, bo och verka i Solna innebär att Solna ska utvecklas som en del i
Stockholmsregionen och möta efterfrågan på bostäder, service och näringsliv. Strategin En
sammanhållen och levande stad omfattar bland annat att skapa förutsättningar för ett effektivt
markutnyttjande och dra nytta av goda kollektivtrafiklägen. Strategin Tillvarata och utveckla
Solnas park-, natur- och kulturmiljöer omfattar bland annat att värna och bevara de värden som
finns i Nationalstadsparken, naturreservaten och de mellankommunala grönstråken utmed
stränderna. Strategin En hållbar miljö och ett modernt transportsystem omfattar hållbara
transportsystem, klimat- och energieffektiva lösningar samt hållbara livsmiljöer.
På översiktsplanens ”Karta över mark- och vattenanvändning” är marken som planförslaget berör
redovisad som ”Huvudsakligen arbetsplatser”, se Figur 4.
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aktuellt detaljplaneförslag

Figur 4. Utdrag ur Solna stads översiktsplan Karta över mark- och vattenanvändning.
Grå färg anger huvudsakligen arbetsplatser.
2.5.2 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR NATIONALSTADSPARKEN
Solnas fördjupade översiktsplan (FÖP) för Nationalstadsparken, Solnadelen, antogs av
kommunfullmäktige 27 oktober 2008. Planen anger riktlinjer för Nationalstadsparkens
naturmiljöer, parklandskap och bebyggda områden. FÖP:ens riktlinjer för byggande i
Nationalstadsparken anger att: ”Nya byggnader och anläggningar ska vara väl anpassade till
natur och befintlig bebyggelse. Karaktären av hus i park ska bibehållas vid förtätning inom
bebyggelseområden med parkkaraktär”.
Marken som planförslaget berör ligger inom bevarandeområde Frösundavik (KN5 på
Riktlinjekartan) som i FÖP:en gällande framtida utveckling ska användas för kontors-, hotell- och
vårdändamål samt vara tillgängligt för allmänheten som naturpark och för rekreation. För
verksamheter som etablerats inom Nationalstadsparken innan 1995, då lagen om
Nationalstadsparken trädde i kraft, kan komplettering ske i begränsad omfattning. För
detaljplanen som gäller för föreslaget planområde anger FÖP:en att den innehåller en outnyttjad
byggrätt som bör släckas ut.
2.5.3 TILLÄGG TILL DETALJPLANER FÖR SKYDD AV TRÄD INOM KUNGLIGA
NATIONALSTADSPARKEN
För samtliga detaljplaner inom Bergshamra, delar av Frösundavik, Ulriksdal och kring
Stallmästaregården gäller en tilläggsplan antagen 2014. Tilläggsbestämmelserna syftar till att
skydda kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd av de flesta trädslag i
Nationalstadsparken, utan att förhindra nödvändiga förändringar. Skyddsvärda träd får enligt
bestämmelsen inte fällas eller skadas och trädfällning kräver marklov. Bestämmelserna redovisas
närmare i avsnitt 6.2.1.Utanför detaljplan gäller samrådsplikt med länsstyrelsen för fällning och
skadande av träd.
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2.5.4 GÄLLANDE DETALJPLAN
För planområdet gäller detaljplan för del av Frösundavik – kv. Annelund inom stadsdelen Haga
(P87_0219 Annelund), se Figur 5. Den nuvarande parkeringen är planlagd som byggnadskvarter
med byggrätt för kontor. Byggnadshöjd för delen närmast E4:an är +15 (meter över havet) och
för delen närmare parken +17 vilket i nu gällande höjdsystem RH 2000 motsvarar ca +15,5
respektive ca +17,5. Marken för byggnadsminnet Annelund är planlagd som kulturreservat.
Mellan Annelund och E4:an finns en byggrätt för en mindre kontorsbyggnad i ett plan.
Genomförandetiden för planen har gått ut.

Figur 5. Utdrag ur gällande detaljplan. Beteckningar: Hd – kontor, Q – Kulturreservat, Rn - Naturpark

3

MILJÖBEDÖMNING

3.1

SYFTE OCH PROCESS

Syftet med en miljöbedömning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Syftet är också att integrera
miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av beslutsunderlaget inför beslut om detaljplanen.
Miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), denna rapport. Den
miljöhänsyn som identifieras i MKB:n ska sedan följa projektet under framtagandet av
förfrågningsunderlag och miljökrav för genomförandet. Det gäller också de miljöaspekter som är
relevanta för planarbetet men som inte utreds inom ramen för miljöbedömningen.
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Detaljplaner upprättas av kommuner för att reglera användningen av mark- och vattenområden
samt bebyggelse och byggnadsverk inom ett visst område. Detaljplanen är juridiskt bindande
och gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.
Om en detaljplan kan väntas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning ingå i
planprocessen. Processen för miljöbedömningen sker i sampel med detaljplaneprocessen vilket
innebär att utredningar och konsekvensbeskrivningar av miljöaspekter utgör underlag som kan
påverka detaljplanens innehåll och utformning. Planens konsekvenser för de miljöaspekter som
kan medföra betydande påverkan ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
I denna MKB redovisas miljökonsekvenserna av detaljplanen för Haga 2:8. Rapporten har tagits
fram inför samråd om planförslaget. Efter samrådet sker en genomgång av de synpunkter som
framförts under samrådstiden och ändringar kan behöva göras både i planen och dess MKB.
Därefter kommer planförslaget och MKB:n att ställas ut för granskning innan planförslaget antas
av kommunen.
3.2

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Innan en ny detaljplan upprättas ska kommunen göra en undersökning för att ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska
också utreda vilka miljöaspekter som bör konsekvensbeskrivas i en eventuell MKB.
Solna stad bedömer att detaljplanens genomförande kan komma att medföra betydande
miljöpåverkan avseende påverkan på Nationalstadsparken (rekreation och friluftsliv, naturmiljön,
landskap och bebyggelse, kulturmiljö) (Solna stad, 2019). Därmed ska en miljöbedömning med
tillhörande MKB utföras.
Samråd har skett med Länsstyrelsen om bedömningen och avgränsningen av MKB. Länsstyrelsen
bedömer att de miljö- och hälsoaspekter som kommunen lyft fram i underlaget är väsentliga och
att de behöver hanteras i MKB:n. Länsstyrelsen anser även att risk för ras, skred och erosion bör
behandlas och bedömas inom ramen för MKB:n. Det bör även finnas en öppenhet för att fler
aspekter än de uppräknade kan framkomma efterhand och få betydelse för miljöbedömningen
(Länsstyrelsen i Stockholm, 2020).
3.3

AVGRÄNSNING AV MKB

3.3.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva den betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma. Vilka miljöaspekter som bedömts vara betydande har utretts och redovisats i
undersökningen om betydande miljöpåverkan. Avgränsningen har anpassats till länsstyrelsens
rekommendation.
Betydande miljöaspekter
I behovsbedömningen har följande miljöfrågor identifierats som betydande miljöaspekter:
Miljökonsekvenser för Nationalstadsparken
Planförslaget med omgivning ingår i Nationalstadsparken och har särskilt skydd i lagstiftningen
för att förhindra förändringar som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Känsligheten i det
område som planförslaget ingår i, det vill säga Nationalstadsparken, riksintressen för
kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt naturvärden och grönstruktur gör att även mindre
förändring av området kan riskera medföra betydande miljöpåverkan.
•

Kulturmiljö: Nationalstadsparken har höga kulturhistoriska värden och planförslaget omges
av flera intressanta kulturhistoriska områden och objekt. Det finns flera vyer och siktlinjer
som är viktiga för upplevelsen av Nationalstadsparkens parklandskap runt Brunnsvikens
vattenrum.

•

Rekreation och friluftsliv: Nationalstadsparkens funktion för friluftsliv och riksintresset för
det rörliga friluftslivet vid Brunnsviken med dess omgivningar innebär att den är känslig för
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påverkan. I direkt anslutning till planförslaget finns bland annat viktiga gång- och
cykelstråk.
•

Naturmiljö: Planförslagets omgivningar är en viktig del av den gröna infrastrukturen och
naturmiljön är ett av Nationalstadsparkens skyddsvärden. Inom området finns värdefulla
träd och alléer.

Miljökonsekvenser för yt- och grundvatten
Även mindre omfattande effekter för miljökvalitetsnormer för ytvatten kan riskera medföra
betydande miljöpåverkan. Planen får inte medföra negativ påverkan på Brunnsvikens
vattenkvalitet som skulle försvåra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormer gäller också för grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen-Solna och planförslaget ligger inom vattenskyddsområde Frösundavik.
Övriga miljöaspekter
Följande miljöaspekter bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan men är relevanta att
belysa i miljökonsekvensbeskrivningen:
•
Buller: Påverkan av bullerstörningar från trafiken på E4:an behöver klara ljudklass C
enligt BBR. Buller från trafiken på E4:an har också påverkan på rekreationsmiljöer.
•
Luftkvalitet: Trafiken på E4:an innebär höga halter av luftföroreningar.
•
Olycksrisk: Transport av farligt gods på E4:an. Med en exploatering närmare än 150
meter från riskobjekt behöver riskerna utredas inom det fortsatta planarbetet.
•
Ras och skred: Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet delvis av
lera. Vidare finns nivåskillnader vilket innebär att risken för skred behöver utredas.
•
Hushållning med naturresurser: Påverkan på naturresurserna åsgrus och grundvattnet
i åsens grusavlagringar redovisas ur ett resurshushållningsperspektiv.
3.3.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
De miljöaspekter som kan avgränsas till planförslaget och dess närmaste omgivningar är:
•
Rekreation och friluftsliv
•
Naturmiljö – naturvärden inom och kring planområdet
•
Kulturmiljö – byggnadsminnet Annelund och den lokala kulturmiljön
•
Risker avseende transporter av farligt gods på E4
•
Buller
•
Luftkvalitet
Följande miljöaspekter kan ha betydelse för ett större område:
•
Landskapsbild
•
Kulturmiljö – upplevelsen av Nationalstadsparkens kulturmiljö runt Brunnsviken
•
Vatten
•
Naturmiljö - spridningsvägar
3.3.3 AVGRÄNSNING I TID
Horisontåret för bedömning av miljöeffekterna är omkring 2030. Planen bedöms då vara
genomförd.
3.4

METOD

Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål, miljökvalitetsnormer och
övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller kommunala myndigheter.
Platsspecifika förutsättningar och bedömningsgrunder för varje miljöaspekt beskrivs närmare
under respektive avsnitt i kapitel 6. Bedömningarna har gjorts i förhållande till nollalternativet
som är en beskrivning av den sannolika utvecklingen på platsen om projektet inte genomförs.
3.4.1 METOD FÖR ÅTGÄRDER
En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva hur projektet kan miljöanpassas och presentera
lösningar som tagits fram i samarbete med kommun och exploatör för att undvika, begränsa och
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i sista hand kompensera för negativa effekter på människa och miljö. Det gäller både effekter
som följd av anläggandet och effekter i driftskedet.
Redovisade åtgärder grundar sig på vilka bedömda effekter och konsekvenser som kan uppstå
till följd av genomförande av planen. Det framgår om åtgärder är sådana som med säkerhet ska
genomföras i projektet och som tas upp i plankarta och/eller planbeskrivning, eller om
åtgärderna utgör rekommendationer. Konsekvensbedömningen baseras endast på de åtgärder
som ska genomföras och som säkerställs genom planbestämmelse eller avtal.
3.5

OSÄKERHETER

Grundvattenförhållanden
Hösten 2019 fanns ett fåtal avlästa grundvattennivåer inom planområdet. Fler grundvattenrör
har installerats och mätning av grundvattennivåer utförs månadsvis vilket ger en allt bättre bild
av grundvattennivåerna efter hand.

4

PLANFÖRSLAG

Byggrätten i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en ny byggrätt för kontor i samma
omfattning (ca 25 000 m2 ljus bruttoarea) men med placeringen av byggnaden bättre anpassad
till Nationalstadsparken. Samtidigt släcker planförslaget ut den befintliga byggrätten för kontor i
en våning utanför Lings väg 2 mot E4:an. Bebyggelsen placeras till största delen på en befintlig
parkering intill E4, se Figur 1.
I den överenskommelse som fastighetsägaren tecknat med staden ingår en utvecklingsplan som
ger ökad tillgänglighet till parken genom förbättrade gång- och cykelstråk, bland annat anläggs
gång- och cykelbanor på vägbron över E4 Uppsalavägen.
Utvecklingsplanen omfattar ett större område än detaljplaneområdet och visar hur Solna stad
och fastighetsägaren vill bevara och utveckla kultur- och naturvärdena i Nationalstadsparken i
enlighet med kommunens översiktsplan och fördjupningen av den. Genom att tillskapa
strandbad, utegym, tennisbanor och andra aktiviteter som inbjuder till vistelse i parken vill
staden och fastighetsägaren underlätta utvecklingen av friluftsliv och rekreation. Dessa åtgärder
ligger utanför det föreslagna planområdet och kan genomföras utan ändring av gällande
detaljplan. Däremot kommer helheten att tas in i ett kommande gestaltningsprogram vars
genomförande knyts till exploateringsavtalet för detaljplanen.
Huvudbyggnaden placeras längs med och nära E4:an och delas in i sex sinsemellan förskjutna
och överlappande byggnadsvolymer. Byggnadsvolymerna är rektangulära och orienterade i nordsydlig riktning. Som anpassning till byggnadsminnet Annelund och befintliga värdefulla träd i
söder samt till känslig vy mot Nationalstadsparken i norr är byggnadskropparna längst i söder
respektive norr smalare och lägre jämfört med övriga byggnadsvolymer. Byggnadsvolymernas
höjd i antal våningar sett från söder är 3, 4, 3, 6, 4 och 4 våningar. Byggnadskropparna håller en
högre höjd gentemot motorvägen och mot parken trappas våningsantalet ner i syfte att bidra till
ett respektfullt möte med Nationalstadsparken.
Samtliga tak, förutom där takterrasser föreslås, utförs vegetationsbeklädda. Solceller placeras på
taken i lämplig omfattning. “Gröna tak” föreslås främst som en del i en hållbar
dagvattenhantering men det gynnar även effektiviteten hos solceller på tak.
Öster om huvudbyggnaden placeras en paviljong som kan användas både för kontor och för
publika ändamål. För att integrera paviljongbyggnaden i landskapet och minska risken att
paviljongen dominerar synintrycket från byggnadsminnet i söder, utförs taket mot söder
sluttande till dess det når marknivån. Paviljongen har ett plan ovan mark och ett plan i
souterräng mot norr.
Under huvudbyggnaden, paviljongen och entréytorna anläggs garage i två våningsplan.
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Figur 6. Förslag till ny kontorsbebyggelse längs E4. Illustration: Tengbom
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Figur 7. Illustration av planförslaget. Inklippt överst till höger är planområdets fortsättning söderut längs
Lings väg. Illustration: Tengbom 2020-08-12.

Figur 8. Illustration av planförslaget med grundkarta. Inklippt överst till höger är planområdets fortsättning
söderut längs Lings väg. Illustration: Tengbom 2020-08-12
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Figur 9. Planförslagets förändring av markytans användning redovisad i kvadratmeter och andel av hela
planområdet. Övre våningsplan kragar ut över markplanet i norra delen närmast dammen.
Illustration: Tengbom

5

ALTERNATIV

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför
olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i MKB:n.
5.1

NOLLALTERNATIV

Där det finns en gällande detaljplan används vanligtvis genomförandet av denna som
nollalternativ i en MKB, eftersom detaljplanen har rättsverkan. Här betyder det att i
nollalternativet finns en byggrätt för kontor som omfattar sammanlagt ca 25 000 m2 ljus
bruttoarea i två byggnader på en sammanlagd markyta om ca 8300 m2. Se Figur 10 för
byggnadens utbredning i nollalternativet. Den nya kontorsbyggnaden i nollalternativet har en
lägre del mot E4:an med en högsta höjd motsvarande +15,5 meter över nollplanet och en högre
del med höjd motsvarande +17,7 meter mot parken och Annelund.
Eftersom det i den fördjupade översiktsplanen för Solnas del av Nationalstadsparken finns en
inriktning om att gällande byggrätter ska upphävas inom Nationalstadsparken används i denna
MKB även ett jämförelsealternativ som innebär att inget byggs på platsen. Planområdet kommer
då även fortsättningsvis att användas som parkeringsplats.
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Figur 10. Färglagt område visar hela fastigheten Haga 2:8.
Arealerna redovisar nollalternativets gällande byggrätt för kontor inom området för det aktuella
planförslaget: För grå markering gäller lägre byggnadshöjd och inom blå markering medges en två meter
högre byggnad.
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Figur 11. Markytor nollalternativ. Övre bilden visar byggrätten enligt gällande detaljplan. Den nedre bilden
visar vilken del av byggrätten som ligger utanför nuvarande parkeringsyta.

Figur 12. Markytor jämförelsealternativ
5.2

MARKANVÄNDNING

Solna stad har flera utpekade områden för arbetsplatser i översiktsplanen. Trycket på utbyggnad
är stort i samtliga. Därför utgör andra områden för arbetsplatser inte rimliga alternativ.
Inom Frösundavik har parallella uppdrag utförts för att undersöka alternativa möjligheter till
utveckling i samklang med intentionerna för Nationalstadsparken och Solnas översiktsplan. De
parallella uppdragen omfattade hela fastigheten Haga 2:8 där det aktuella planområdet ingår
som en liten del, se Figur 10. Tre grupper (BSK, Tengbom och White) har var för sig analyserat
förutsättningarna och tagit fram förslag för området.
5.2.1 ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGAR
De tre grupperna gör samma analys av förutsättningarna:
Parklandskap och bebyggelse inom fastigheten Haga 2:8 har svag kontakt med bebyggelsen i
Frösunda väster om E4. Motorvägen E4 utgör en påtaglig barriär. Tvärförbindelserna över E4:an
är få och inte inbjudande.
Fastigheten Haga 2:8 har kvaliteter som skulle kunna bidra till Nationalstadsparken, till mer
lokala parkintressen och till fler arbetsplatser. De grusade ytorna som ligger som
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bebyggelsekvarter i gällande detaljplan bedöms kunna bebyggas utan att Nationalstadsparkens
värden skadas. En bebyggelse på de ytorna kan ge parken skydd för trafikbuller från E4. Den
runda parkeringsytan framför de befintliga kontorsbyggnaderna, skulle kunna ersättas av
bebyggelse och mer grön och inbjudande markbehandling.
5.2.2 DE PARALLELLA UPPDRAGENS FÖRSLAG
Här följer korta sammanfattningar av de tre gruppernas förslag.
BSK föreslår att stadsbebyggelsen behåller nuvarande stadsfront vid Frösunda. Med
landskapsåtgärder på broar/ekodukter och inom vägområdet för E4:an betonas kopplingen till
parklandskapet. Dessa åtgärder ligger till stor del utanför fastigheten Haga 2:8. Ny bebyggelse
föreslås inom de områden som idag är parkeringsytor, den runda parkeringen vid befintlig
kontorsbyggnad och parkeringen i fastighetens norra del. De utformas som enskilda byggnader
anpassade till landskapet och bidrar till bullerskyddade mikromiljöer.
Tengbom vill skapa en grund för bättre parkkvalitet genom att begränsa trafikbullret in i
området. E4:an består i sin nuvarande form och funktion men får i områdets norra del en
bebyggelse som bildar bullerskärm mot parken. Bron över E4:an föreslås få bättre kvaliteter som
gång- och cykelmiljö. På längre sikt föreslås bebyggelseskärmen utmed E4:an integreras med
stadsdelen Frösunda genom en partiell överdäckning av E4:an. Denna åtgärd ligger utanför Haga
2:8. På markparkeringen i områdets södra del föreslås en rund byggnad som samverkar med
befintlig kontorsbyggnad som bland annat hyser SAS huvudkontor. Med minskat trafikbuller kan
parkområdet utvecklas med flera sociala destinationer.
White ser vägområdena vid E4:an som resurs för fortsatt stadsutveckling och föreslår en
stadsbebyggelse i kvartersform med gröna kvaliteter och blandat innehåll. Kvartersformen utgör
en tydlig gräns mellan bebyggelse och det stora parklandskapet. Bebyggelsen skyddar parken
från bullret från E4:an och parklandskapet kan utvecklas både som del av Nationalstadsparken
och i egenskap av stadspark i Solna. Bron över E4:an gestaltas för gång- och cykeltrafik och
möter området med en entré och tydlig kontakt vidare mot Brunnsviken.
5.2.3 SLUTSATSER AV DE PARALLELLA UPPDRAGEN
Med stöd i analyser av det historiska landskapets värden och Nationalstadsparkens
utgångspunkter landar de parallella uppdragen i slutsatsen att en samlad utveckling av
bebyggelse, väg och park är möjlig och angelägen. Utvecklingen kan ge nya värden till
Nationalstadsparken utan att upplevelsen av landskapet runt Brunnsviken påverkas. Det kan
även ge ökad tillgänglighet och kvaliteter som stadspark för boende och arbetande i Solna, samt
ge verksamheter inom Haga 2:8 både parkkvaliteter och kopplingar till omgivande stad.
Förslagen om åtgärder för att minska barriäreffekten av E4:an och förbättra kopplingen mellan
Frösunda och Frösundavik har många fördelar men är svåra att genomföra och ligger till stor del
utanför både fastighetsägarens och kommunens rådighet.
En utveckling i den södra delen av Frösunda 2:8 med utbyggnad på den runda parkeringen vid
befintligt kontorshus är en idé som eventuellt kan ses som en framtidsmöjlighet men en
förändring i den delen av området är inte aktuell idag.
Utifrån resultaten i de parallella uppdragen och tidsperspektivet för eventuella förändringar är
bedömningen att bebyggelse i den norra delen av fastigheten är lämpligast. Tillskott av
bebyggelse inom denna del som i huvudsak utgörs av markparkering överensstämmer med
byggrätterna inom den befintliga detaljplanen och har bedömts kunna ske utan intrång i
parkmiljö och utan skada på Nationalstadsparken.
5.3

UTFORMNING AV BYGGNADEN

Tre alternativa bebyggelseförslag har utretts för planförslaget och presenteras nedan. Samtliga
alternativ har studerats avseende konsekvenser och genomförbarhet. Valt alternativ benämns
alternativ 2, se Figur 15 och bortvalda alternativ benämns alternativ 1 och 3, se Figur 14 och
Figur 16. Först redovisas de inslag som är lika för de tre alternativen. Därefter följer
beskrivningar av alternativen.
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Platsen har en tydlig urban sida mot staden och E4:an i väster samt en tydlig parksida som
vänder sig mot Nationalstadsparken i öster. Platsens förutsättningar innebär att flera
förhållningssätt är gemensamma för de tre alternativen. Gemensamt för alla tre alternativen är
ambitionen att bebyggelsen ska upplevas vara en del av parken och att parken
upplevelsemässigt ska nå ända fram till E4:an. Värdefulla alléträd och större ekar utpekade i
naturinventeringen och i kulturmiljöanalysen bevaras och ny vegetation föreslås i alla alternativ,
exempelvis mellan föreslagen bebyggelse och E4:an.
I samtliga alternativ till bebyggelse respekteras strandskyddet på 100 meter från Brunnsvikens
strand samt riskutredningens slutsats att bebyggelse inte bör placeras närmare än 30 meter från
E4, som är transportled för farligt gods.
Gemensamt för de tre alternativen är också att byggnadens höjd anpassats så att den inte ska
synas från Brunnsviken. I förstudien till detaljplanearbetet genomfördes en landskapsbildsstudie
med utgångspunkt från vypunkter i Nationalstadsparken. Figur 13 visar två byggnadsförslag och
skillnaden mellan hur de syns från Brunnsviken. Det tidigare byggnadsförslaget, illustrerat med
grönt, syns tydligt bakom träden. Den föreslagna byggnaden (grå figur) har trappats ner i norr
och kan endast skönjas över trädtopparna.

Figur 13. Från vypunkten vid Polska udden hade man kunnat se en del av den planerade byggnaden, i
grön och ljusgrön färg, om den hade uppgått till +32 meter över havet, motsvarande 5-6 våningar i den
norra delen. Den grå figuren visar den föreslagna byggnadsvolymen som har trappats ner i norr och
endast kan skönjas över trädtopparna.
Samtliga tre bebyggelsesalternativ omfattar ca 25 000 m2 ljus bruttoarea med ambitionen att
skapa en bullerskyddande skärm mot E4:an samt en anpassad och hållbar sammansatt
bebyggelse på platsen. Tomten angörs från söder och här är även garagenedfarten placerad.
Entréer angörs via ett centralt stråk i nord-sydlig riktning. Taken utformas platta samt till största
delen vegetationsbeklädda och delvis utrustade med solceller.
I den östra delen av tomten föreslås en mindre byggnad eller paviljong. En ambition i alla
alternativ är att den tydligt ska upplevas placerad i och vara integrerad med parken på ett
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påtagligt sätt. Paviljongen kan förutom kontor innehålla funktioner kopplade till
Nationalstadsparken, exempelvis informationscenter, utställningslokal och/eller café, med mera.
Byggnadshöjderna är angivna i höjdsystemet RH2000 och motsvarar ungefär höjd i meter över
nuvarande havsnivå.
5.3.1 ALTERNATIV 1 (BORTVALT)
För bebyggelsealternativ 1, se Figur 14, placeras huvudbyggnaden längs med och nära E4:an och
delas in i fyra tydligt urskiljbara byggnadskroppar. De byggnadskroppar som vänder sig mot
norr och söder är avsmalnade som anpassning till byggnadsminnet och befintliga värdefulla träd
i söder samt till känslig vy mot Nationalstadsparken i norr. Vinklingen sker på olika sidor i
respektive ände vilket i norr bidrar till inblick mot parken och den skogbeklädda kullen och i
söder till inblick mot byggnadsminnet Annelund.
De två centrala byggnadsvolymerna är romber till sin form och de är olika höga, är inbördes
förskjutna och överlappar varandra. Länkar mellan de två större centrala byggnadsvolymerna och
gavelvolymerna håller samman byggnadskropparna. De fyra byggnadsvolymernas höjd är från
söder sett ca +23, +31, +27 och +23, meter över havet. Eftersom marken sluttar norrut innebär
det att byggnaden står i längsgående souterräng och att gaveln mot byggnadsminnet i söder är
3 våningar hög och att gaveln mot norr är ca 4 våningar hög.
Paviljongbyggnaden är placerad på respektavstånd från parkvägen i öster och är förskjuten norr
ut samt avsmalnad mot söder för att minska påverkan på byggnadsminnet i söder. Paviljongens
västra fasad är parallell med huvudbyggnaden vilket bidrar till upplevelsen av ett gaturum
mellan byggnadskropparna. Paviljongsbyggnadens höjd är ca 19 meter över havet, eller 2-3
våningar, med den lägre delen mot Annelund och parken.

Figur 14. Utformning av alternativ 1, bortvalt.
5.3.2 ALTERNATIV 2 (VALT)
För bebyggelsealternativ 2, se Figur 15, placeras huvudbyggnaden längs med och nära E4:an och
delas in i sex sinsemellan förskjutna och överlappande byggnadsvolymer. Byggnadsvolymerna är
rektangulära, orienterade i nord-sydlig riktning och förskjutna i öst-västlig riktning vilket gör att
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de i vissa synvinklar döljer varandra och bidrar till att den sammantagna byggnadskroppen
upptäcks efter hand. Som anpassning till byggnadsminnet Annelund och befintliga värdefulla
träd i söder samt till känslig vy mot Nationalstadsparken i norr, är byggnadskropparna längst i
söder respektive norr smalare och lägre jämfört med övriga byggnadsvolymer. Detta bidrar även
till att öppna upp för inblickar mot parken i norr och mot byggnadsminnet Annelund i söder.
Mot motorvägen håller byggnadskropparna en högre höjd och mot parken trappas
våningsantalet ner för att bidra till ett respektfullt möte med Nationalstadsparken. De sex
byggnadsvolymernas höjd är från söder sett ca +23, +27, +23, +31, +23 och +19 meter över
havet. Eftersom marken sluttar norrut innebär det att byggnaden står i längsgående souterräng
och att gaveln mot byggnadsminnet i söder är 3 våningar hög och att gaveln mot norr är ca 4
våningar hög.
Paviljongbyggnaden är placerad med avstånd från parkvägen i öster och är något förskjuten norr
ut jämfört med huvudbyggnaden. För att integrera paviljongbyggnaden i landskapet och minska
påverkan på byggnadsminnet Annelund i söder, utförs taket mot söder sluttande till dess det når
marknivån. Taket utförs vegetationsbeklätt vilket bidrar till att det sett från söder smälter ihop
med den tilltänkta ängsmarken som omger byggnaden. Paviljongen är vinklad österut i relation
till huvudbyggnaden vilket bidrar till en rumsbildning mellan byggnadskropparna med utblick
mot den stora bevarade eken och ekbacken i norr. Paviljongbyggnadens höjd är 17,5 meter över
havet, eller 2 våningar, med det sluttande vegetationsbeklädda taket mot Annelund i söder.
(Denna höjd har senare justerats till +14,5 meter)

Figur 15. Utformning av alternativ 2, valt alternativ.
5.3.3 ALTERNATIV 3 (BORTVALT)
För bebyggelsealternativ 3, se Figur 16, är huvudbyggnaden utformad som två kilformade
byggnadsvolymer, spegelvända och sammankopplade. De två byggnadsvolymerna placeras
diagonalt på tomten där riktningen hämtats från Lings väg i söder. Huvudbyggnadens form är
konceptuell och tillsammans med långa och sammanhängande fasader bidrar det till att den i
stor utsträckning kommer att upplevas som en stor sammanhängande byggnad, trots variation i
höjd. Byggnadens S-form bidrar till att den sällan kan betraktas i sin helhet eftersom delar av
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byggnaden hela tiden döljs. Det bidrar till att byggnaden skalas ned och att dess fulla storlek
sällan upplevs. Byggnadens breda midja bidrar till att siktlinjen längs angöringsgatan och norrut
bryts samt att byggnaden placeras centralt på tomten, nära befintligt gångstråk.
De fyra byggnadsvolymernas höjd är från söder sett ca +23, +31, +27 och +23 meter över havet.
Eftersom marken sluttar norrut innebär det att byggnaden står i längsgående souterräng och att
gaveln mot byggnadsminnet i söder är 3 våningar hög och att gaveln mot norr är ca 4 våningar
hög.
Paviljongbyggnaden är placerad på avstånd från parkvägen i öster och är förskjuten norr ut
jämfört med huvudbyggnaden. Dess vinkling österut, i kombination med huvudbyggnadens
vinkling väster ut bidrar till en tydlig rumsbildning centralt på tomten, ett rum med utblick mot
eken och ekbacken. Paviljongsbyggnadens höjd är ca 19 meter över havet, eller 2-3 våningar,
med den lägre delen mot Annelund och parken.

Figur 16. Utformning av alternativ 3, bortvalt.
5.4

VAL AV ALTERNATIV

Slutsatsen av de parallella uppdragen är att markparkeringen i fastighetens norra del lämpar sig
bäst för bebyggelse. Övriga delar bedöms inte som aktuella i nuläget.
Av de tre alternativen för utformning av byggnaden bedöms alternativ 2 vara det lämpligaste
alternativet för bebyggelse på platsen och har därför bearbetats vidare till det nu aktuella
planförslaget. Volymhanteringen bidrar till att huvudbyggnaden kan utformas med två sidor som
var för sig kan anpassas till platsens karaktär med en vägsida och en parksida. Förslaget med
större och högre byggnadsvolymer närmast E4:an samt mindre och lägre byggnadsvolymer mot
parken bidrar till en nedtrappning av bebyggelsen mot parken. Bebyggelsen upplevs också hålla
ett längre avstånd till parken. Detta bedöms vara positivt med hänsyn till parkupplevelsen och
möjligheterna till landskapsanpassning och tillförande av ny vegetation samtidigt som det
gynnar möjligheterna att få plats med nödvändig infrastruktur som angöringsstråk och
dagvattenhantering.
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Den kompakta bebyggelsen och dess placering så nära E4:an som möjligt bidrar till att avståndet
till byggnadsminnet Annelund kan vara större än i de övriga alternativen. Det minskar påverkan
på upplevelsen av byggnadsminnet och möjliggör ett generösare entrétorg vid den nya
kontorsbyggnadens södra gavel.
Den paviljongbyggnad som redovisas i planförslaget bedöms vara bättre lämpad på platsen än
de övriga. Sett från byggnadsminnet Annelund smälter byggnaden in i parklandskapet, på ett
jämfört med övriga alternativ positivt sätt. Jämfört med alternativ 2 har paviljongens höjd i
planförslaget sänkts med en våning för att göra byggnaden mindre framträdande i parkmiljön.
En annan bearbetning är att huvudbyggnadens gavel mot norr flyttats in 12 meter söderut.

6

MILJÖKONSEKVENSER

6.1

KULTURMILJÖ, LANDSKAP OCH BEBYGGELSE

6.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Genom kulturmiljölagen (KML) anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för
viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. I
anslutning till planområdet finns ett enskilt byggnadsminne, Annelund som skyddas enligt 3 kap.
KML. Här finns även en övrig kulturhistorisk lämning, Lings grav som ligger inom en privat
begravningsplats på krönet av Stockholmsåsen (L2015:6040).
Konsekvensbeskrivningen avseende kulturmiljö utgår från följande juridiska skydd och
vägledningar:
1.

Nationalstadsparken:
I länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan anges de värden som bör tas tillvara och
utvecklas, för respektive delområde. Det aktuella detaljplaneområdet ligger inom
delområdet Brunnsviken. Följande värden bör enligt vård- och utvecklingsplanen
tillvaratas och utvecklas i delområdet som helhet:
-

De omgivande stränderna kan med sin bibehållna topografi, träd och naturmarker
samt den relativt spridda bebyggelsen ge en föreställning om det sena 1700-talets
landskap.
Den öppna vattenytan i centrum fungerar som ett centralt landskapselement.
Siktstråk och vyer genomkorsar det gestaltade landskapet såväl mellan olika platser
inom respektive park som över vattnet mellan de olika parkerna och mot olika
naturscenerier.
De gamla ekarna är av stor betydelse som livsmiljö för ett stort antal arter och för
områdets karaktär. De är också viktiga som markörer för landskapets tidsdjup.

Inom Haga och Brunnsvikens västra strand ska den lantliga idyllen bevaras i ett samspel
mellan det forna kulturlandskapet, inklusive skogsbestånden, och det gestaltade
parklandskapet som är ett viktigt karaktärsdrag som fortfarande kan avläsas.
Människans långa nyttjande av landskapet som avspeglas i det stora antalet ädellövträd i
alléer, trädformationer och grupper, i höjdpartiernas tallskogar och i den tidigare
betesmarken, med dess hasselknippen som varieras med glesa bestånd av ek och tall
I den fördjupade översiktsplanen omnämns Annelund som en av flera äldre
gårdsmiljöer. Gården är representativ för en rad gårdar kring Brunnsvikens stränder,
från 1700-tal och Annelund är en av få gårdar som fortfarande finns kvar. Till gårdens
historia hör även den tidigare ägaren Pehr Henrik Ling.
Målbilden för Brunnsviken som helhet, för landskap och bebyggelse, är att bibehålla ett
sammanhållet historiskt landskap där de engelska landskapsparkerna Haga, Tivoli och
Bellevue ska stärkas som bärande delar.
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2.

Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken:
Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för Solna [AB 37]. I motiveringen till
riksintresset finns det formuleringar som berör det aktuella området.
Haga - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora parkanläggningar med
nära vattenkontakt, som i sin utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den
gustavianska epoken och 1800-talets första hälft. Miljöerna har ett nära samband med
ett större område dominerat av kungarna och staten.

3.

Byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen:
Annelunds gård är byggnadsminnesförklarat. (Gården kommer inte att fysiskt påverkas
av de föreslagna nya byggnaderna).

4.

Övrig kulturhistorisk lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen:
Lings grav (L2015:6040) är klassificerad som övrig kulturhistorisk lämning i
Kulturmiljöregistret. (Gravområdet kommer inte att fysiskt påverkas av de föreslagna
nya byggnaderna).

5.

FÖP, Kulturmiljöprogram för Solna stad och gällande detaljplan:
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken, den delen som ligger inom
Solna, är både Annelund och Linnéaholm utpekade som kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. Den fördjupade översiktsplanen visar Solna stads viljeriktning för dessa två
miljöer som är delar av fysiska spår av stadens historia och därmed bevarandevärda.

6.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Nationalstadsparken
Planområdet är en del av den stora parkanläggning som Gustav III lät uppföra under senare
delen av 1700-talet. Hagaparken, Pipers park, Tivoliberget och Bellevueparken är anlagda enligt
den engelska parkens parkideal som tog form i England och som under främst 1700-talet spred
sig till flera andra länder, bland annat Sverige. Parkerna utgör delar av en helhet, där
Brunnsviken har en central roll genom att den knyter samman parkerna med axlar och siktlinjer
över vattnet.
Med Brunnsvikens vattenspegel i centrum, de omgivande vegetationsridåerna och parkerna
Haga, Bellevue och Tivoli är det fortfarande möjligt att uppleva något av det naturromantiska
sceneri som Gustav III lät anlägga på 1780-talet utifrån engelska landskapsparkens idéer. När
parken anlades var Brunnsviken och dess omgivande landskap med slåtterängar, betesmarker
och skogklädda höjder en perfekt utgångspunkt för det idealiserade, upplevelsebaserade
landskap som de engelska parkerna utgjorde, där även kopplingen mellan park och omgivande
landskap var en viktig del.
Lättast att uppfatta 1700-talets skogslandskap är utmed Brunnsvikens västra strand vid
Frösundavik, i söder vid Bellevue och i norr vid Tivoliudden. De obrutna vegetationsavsnitten är
bevarade och är en viktig aspekt i utblickarna från Haga, Bellevue och Tivoli.
Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken följer den ursprungliga tanken
med ett landskap av olika typer av park- och naturmiljöer runt Brunnsviken. De förhållandevis
”vilda” skogspartierna exempelvis inom Frösundavik utgör en viktig kontrast till de mer tuktade
och anlagda engelska parkerna som exempelvis Hagaparken.
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Figur 17. Kulturmiljövärden i planområdets närhet
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Annelunds herrgård från 1700-talets senare del och gymnastikbyggnaden från 1830talet. Båda ingår i det enskilda byggnadsminnet Annelund, samt är utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla i Vård- och utvecklingsprogram för Nationalstadsparken.
Linnéaholm, med ursprung från 1700-talet. Huvudbyggnaden från 1920-talet och
ekonomibyggnaden från 1800-talet. Utpekad som kulturhistoriskt värdefullt i det
kommunala kulturmiljöprogrammet och i Vård- och utvecklingsprogram för
Nationalstadsparken.
Lings grav, begravningsplatsen där bland annat Pehr Henrik Ling är begravd. Övrig
kulturhistorisk lämning i kulturmiljöregistret.
Det stig- och vägsystem som fanns vid mitten av 1900-talet.
Gamla Uppsalavägen, idag Lings väg. Den kantande trädraden av hamlade lindar ligger,
med undantag för fyra träd norrut, inom skyddsområdet för det enskilda
byggnadsminnet Annelund.
SAS-koncernens huvudkontor, ritat av den danske arkitekten Niels Torp 1988.
Stockholmsåsen är en del av Brunnsvikens geologiska formelement som skapar dess
särskilda topografi.
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Annelund
Söder om det föreslagna planområdet ligger Annelunds herrgård från 1700-talets senare del.
Som en flygel till huvudbyggnaden ligger ett före detta stall. I början av 1800-talet köptes
gården av Pehr Henrik Ling, känd som den svenska gymnastikens fader. Stallet byggdes om till
gymnastiksal på 1830-talet. I den västra delen av trädgården finns en liten paviljong, uppförd på
1920-talet.
Annelund omges av en trädgård som tidigare har bestått av en nyttoträdgård, trädgårdsgångar
och rundlar samt såväl park- som fruktträd. Idag återstår ett antal träd och buskar, antydningar
till grusgångar och flaggstång, men det mesta av dess karaktär har försvunnit.
Huvudbyggnaden, se Figur 18, utgör ett mycket gott exempel på empirens byggnads- och
inredningskonst. Gården har ett betydande kulturhistoriskt värde även på grund av
anknytningen till Pehr Henrik Ling och hans stora betydelse för gymnastikens utveckling i
Sverige. Det kan även tilläggas att det ombyggda stallet förstärker gårdens kulturhistoriska
värden, se Figur 19.
Annelund är från en tid då den här delen av Solna fortfarande utgjorde landsbygd. Tillsammans
med Linnéaholm, omgivande gårdar och Ulriksdals slottsmiljö representerar de den tidigare
markorganisationen och det samhällsskick som var rådande innan Storstockholms
bebyggelseexpansion.
Anläggningen är ett enskilt byggnadsminne och skyddas enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Den
omgivande gården och den delen av trädraden med hamlade lindar som kantar den tidigare
Uppsalavägen längs trädgården, idag kallad Lings väg, ingår i skyddsområdet till
byggnadsminnet. Ytterligare fyra hamlade lindar tillhörande samma trädrad återfinns på
nordvästra sidan om den nuvarande vägen och bör även hanteras som en del av
byggnadsminnet. Gården med dess trädgård och trädrad med hamlade lindar har beteckningen
(Q) i gällande detaljplan.

Figur 18. Annelunds huvudbyggnad, en del av byggnadsminnet. Huvudbyggnaden är från senare delen av
1700-talet.
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Figur 19. Det gamla stallet, omgjort till en gymnastiksal under Pehr Henrik Lings tid på gården, en del av
byggnadsminnet.

Figur 20. Trädraden av hamlade lindar längs den gamla Uppsalavägen, numera Lings väg. Notera de fyra
lindarna som står längst bort i bilden, i norr.
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Lings grav
Pehr Henrik Lings grav ligger på krönet av Stockholmsåsen norr om Annelund. Den utgör en
viktig del i berättelsen om Pehr Henriks Lings period i Frösunda på Annelunds herrgård.
Förhållandet att han inte bara bodde här under en väsentlig del av sitt liv, utan att han även är
begravd i området stärker närvaron av den svenska gymnastikens fader. Graven är registrerad
som en övrig kulturhistorisk lämning i Kulturmiljöregistret (tidigare Fornminnesregistret). Det
innebär att platsen inte får ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
Linnéaholm
Linnéaholm ligger strax norr om planförslaget. Den lilla gården består av två byggnader, ett
bostadshus uppfört år 1923 och ombyggt på 1950-talet samt ett äldre bostadshus från senare
delen av 1800-talet med delfunktion som ekonomibyggnad, som var placerat som flygel till en
tidigare huvudbyggnad. Till gården hörde tidigare ytterligare ekonomibyggnader och en
badstuga.
Det nuvarande bostadshuset är i nationalromantisk stil med en ovanligt modern utformning,
vilket sannolikt är uttryck för Erik Josephsons rationaliserade byggande i hans uppdrag för
Försvarsmakten som lät uppföra byggnaden. Strax söder om gårdstomten har det tidigare legat
en liten park med vindlande stigar kantade med parkträd. Närmast gården har det funnits en
liten nyttoträdgård och fruktträd.
I dag är den omgivande trädgården något igenvuxen. Fortfarande kan man dock se att det
funnits en trädgård. Byggnaderna är omgivna av kulturväxter och fruktträd. Det finns även spår
efter grusade ytor framför huset.
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken är Linnéaholm, i Figur 21, utpekad
som kulturhistoriskt värdefull men idag finns inte mycket kvar av dess äldre karaktär.
Gårdsmiljön är utpekad i Solna stads kulturminnesvårdsprogram, som kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Byggnaderna har beteckningen (q) i gällande detaljplan.

Figur 21. Linnéaholm. Ursprungligen från 1700-talet. Nuvarande huvudbyggnad är från 1920-talet och
ekonomibyggnaden är från 1800-talet.
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Befintlig kontorsbyggnad med bland annat SAS-koncernens huvudkontor
Den moderna kontorsbyggnaden söder om planområdet uppfördes ursprungligen som
huvudkontor för SAS-koncernen. Numera ingår SAS HK (Sverige) som en av flera hyresgäster
inom fastigheten. Byggnaden är ritad av den danske arkitekten Niels Torp år 1988. Det var med
den här byggnaden som han fick sitt stora erkännande som en av postmodernismens största
arkitekter i Norden. Koncernbyggnaden är ett av de mest framstående exemplen på
postmodernism i Sverige, med dess smäckra skal av glas och dess inbyggda ”kreativa gata”.
Arkitekturen uttrycker hightech och ska leda tanken till flygteknik. Trots byggnadens kolossala
storlek förtar den inte områdets starka karaktär av grönska och kulturhistoria, se Figur 22 och
Figur 23.

Figur 22. SAS-koncernens huvudkontor ritat av den danske arkitekten Nils Torp år 1988.
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Figur 23. Entré till kontorsbyggnaden med bland annat SAS-koncernens huvudkontor .
6.1.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Nationalstadsparken
I förstudien till detaljplanearbetet genomfördes en landskapsbildsanalys med utgångspunkt från
utvalda vypunkter av kulturhistoriskt värde från Nationalstadsparken, se Figur 24. (Tyréns, 2018)
Valen av vypunkter utgår från platser där utblickar och siktlinjer har ett kulturhistoriskt värde för
den gustavianska engelska parkanläggningen kring Brunnsviken. Här redovisas uppdaterade
illustrationer som visar det aktuella planförslaget från vypunkterna; Polska udden norr om
planområdet, från Tivoliberget öster om Brunnsviken, från Uppsalavägen E4 södergående
riktning och från gång- och cykelvägen intill Uppsalavägen E4.
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Figur 24. Karta med utredningens vypunkter för de kulturhistoriskt värdefulla utblickar och siktlinjer kring
Brunnsviken. Från varje vypunkt har ett fotomontage med den planerade byggnadsvolymen gjorts.
Den föreslagna byggnadshöjden och byggnadens utformning har anpassats så att den i enlighet
med fotomontagen, ligger under nivå för befintliga träd kring planområdet. De sex
byggnadsdelarna har olika höjd och från söder till norr är nivåerna ca +23, +27, +23, +31, +23
och +19 meter över havet. På fotomontagen nedan återfinns den planerade byggnadens form
och volym.
Genom anpassning av byggnadshöjden och lokalisering av byggnaderna kan siktstråk, vyer och
upplevelsen av naturmarker i förhållande till de engelska parkmiljöerna kring Brunnsviken
bevaras. Det ligger i linje med målbilden för delområdet i Vård- och utvecklingsplanen för
Nationalstadsparken.
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Figur 25. Vy från Polska udden. Den nya byggnaden inlagd som streckad figur. Översta våningen syns i
rött mellan trädtopparna.

Figur 26. Från vypunkten på Tivoliberget, liksom från övriga vypunkter som redovisas på kartan ovan,
skyms byggnaden av träden på Stockholmsåsen.
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Den östra sidan av E4:an, med den nya bebyggelsen, kan komma att läsas samman med den
befintliga stadsbebyggelsen på västra sidan och därmed inte längre uppfattas som en del av
Brunnsvikens parkmiljö i Nationalstadsparken. Gränsen för Nationalstadsparken blir därmed mer
otydlig, vilket går emot de ambitioner som finns för utvecklingen av Nationalstadsparkens
kvaliteter.

Figur 27. Fotomontage från E4. Den östra sidan av E4:an kommer läsas samman med stadsbebyggelsen
på västra sidan och inte längre uppfattas som en del av Brunnsvikens parkmiljö och Nationalstadsparken.

Figur 28. Vy mot söder, från cykelbanan mellan Brunnsviken och E4, mot Linnéaholm och med den nya
bebyggelsen illustrerad i bakgrunden strax till höger om Linnéaholm
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De två historiska gårdsmiljöerna med Lings väg ligger idag som historiska öar i landskapet med
senare tillkomna anläggningar såsom parkeringsplats och dagvattendamm. Den funktionella,
visuella och fysiska kopplingen mellan de två enheterna är inte längre tydlig. Med den nya
byggnaden kommer gårdarna att ytterligare förlora sina historiska och geografiska
sammanhang. Den nya bebyggelsen bedöms bidra till att gårdarna och vägavsnittet minskar i
betydelse som bärare av platsens historiska karaktär, vilket försvårar möjligheten att utläsa
platsens historiska berättelse och tidsdjup.
Målbilden för delområdet Brunnsviken är bland annat att bevara, vårda och utveckla de
historiska bebyggelse- och parkmiljöerna så att deras karaktär och kvaliteter består. Den nya
bebyggelsen kommer att medföra att herrgårdens närområde förändras och blir mindre lantligt
och mer urbant. Den nya bebyggelsen har dock på flera sätt anpassats till platsen. Utformningen
av huvudbyggnaden, med dess nedtrappade volymer i norr och söder, bidrar till att anpassa den
nya byggnaden till de två historiska mer småskaliga gårdarna. Paviljongens utformning har
omarbetats efter hand, bland annat genom att höjden har sänkts en våning. Det sluttande
gräsbelagda taket bidrar till att skapa mer utrymme för den historiska miljön än en byggnad
med ett högre parti närmast Annelund.
Huvudbyggnadens sidor kommer ha två olika karaktärer. Sidan som vetter mot E4:an får en
sluten karaktär. Sidan som vetter mot parken ska ges en parkanpassad karaktär som tar hänsyn
till parkens kulturhistoriska värden, och att ett av de bärande värdena i delområdet för
Brunnsviken är bebyggelse- och parkmiljöerna.
Idag är den norra delen av Frösundavik mycket bullerstörd. Med en ny byggnad längs
motorleden beräknas ljudvolymen från trafiken att reduceras avsevärt inne i parken, vilket är
positivt för upplevelsen av kulturmiljön i denna del av Nationalstadsparken.
Annelund
Planförslaget kommer inte att medföra några fysiska intrång i byggnadsminnet Annelund och
dess skyddsområde.
Gården har dokumenterade kulturvärden i egenskap av enskilt byggnadsminne, men får en mer
tillbakadragen roll för områdets karaktär som mer kommer att domineras av kontorsbyggnader.
Trädraden med hamlade lindar längs Annelund med dess fyra träd väster om vägen bevaras,
vilket är positivt eftersom de får en framträdande roll i landskapet.
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Figur 29. De nya byggnaderna sett från gång- och cykelvägen sydöst om planområdet. Annelund ligger ett
stycke bakom punkten för illustrationen.

Figur 30. Vy från sydöst .Gång- och cykelvägen vid Annelund, allén och den befintliga parkeringen idag.
Frösunda och motorvägspåfarten i bakgrunden.
Lings grav
Begravningsplatsen ligger utanför planområdet och kommer inte att fysiskt påverkas av
planförslaget.
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Linnéaholm
Den föreslagna bebyggelsen bedöms förändra upplevelsen av miljön söder om Linnéaholm. Den
nya bebyggelsen bedöms bidrar till att Linnéaholm minskar i betydelse som bärare av platsens
historiska karaktär, vilket försvårar möjligheten att utläsa platsens historiska berättelse och
tidsdjup.
Befintlig kontorsbyggnad med bland annat SAS-koncernens huvudkontor
Den nya byggnaden bedöms inte påverka den befintliga kontorsbyggnaden och dess
kulturvärden.
6.1.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet där den befintliga byggrätten nyttjas bedöms kunna medföra likartade
konsekvenser som de i planförslaget. Utformningen kan spela roll, exempelvis kan högre
bebyggelse längre in i parken eller närmare de två gårdsmiljöerna medföra större negativ
påverkan än planförslaget.
Jämförelsealternativet där byggrätten släcks ut bedöms medföra att dagens situation kvarstår.
Det kan medföra omfattande igenväxning och att Annelund och Linnéaholm även
fortsättningsvis omges av park- och parkeringsmark.
6.1.5 SAMMANSTÄLLNING AV KONSEKVENSER KULTURMILJÖ
Landskapsbildsanalysens fotomontage visar att den nya bebyggelsen inte kommer att uppfattas
från någon vypunkt kring Brunnsviken, utom möjligen från Polska udden, där den kan skönjas
över trädtopparna. Det innebär att projektet inte bedöms påverka väsentliga vyer och siktlinjer
inom Brunnsvikens engelska parkmiljö. Den östra sidan av E4:an kommer läsas samman med
stadsbebyggelsen på västra sidan och inte längre uppfattas som en del av Brunnsvikens
parkmiljö och Nationalstadsparken. Gränsen för Nationalstadsparken bedöms därmed bli mer
otydlig, vilket går emot de ambitioner som finns för utvecklingen av Nationalstadsparkens
kvaliteter.
Annelund, Linnéaholm och Lings väg (tidigare Uppsalavägen), tillhör de bebyggelse- och
parkmiljöer i Nationalstadsparken och den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken,
Solnadelen som identifierats som kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Den nya bebyggelsen bidrar
till att såväl gårdar som vägavsnitt minskar i betydelse som bärare av platsens historiska
karaktär, vilket försvårar möjligheten att utläsa dess tidsdjup och berättelser.
Byggnadsminnet Annelund och dess skyddsområde kommer inte att fysiskt påverkas av den nya
bebyggelsen.
Den övriga kulturhistoriska lämningen för Lings grav, kommer inte att påverkas fysiskt av den
nya bebyggelsen.
6.1.6 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Följande förslag på åtgärder som gynnar kulturmiljön inom detaljplaneområdet har lyfts fram
under arbetets gång. De har påverkat utformningen av projektet och är till stor del inkluderade i
planförslaget och ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet.
•
•
•
•

Att byggnaden ska ha en park- respektive en motorvägssida
Att det är viktigt att lämna respektavstånd till de två historiska bebyggelsemiljöerna och
Lings väg.
Att på parksidan ska parkmiljön accentueras med organiska former, naturliga material
och grönska
Att platsen för paviljongen ligger långt in i parken och är känslig för skada på
kulturmiljövärden och därför ska byggnaden anpassas så att den inte dominerar utan
blir en del av parkmiljön.

Följande rekommendationer berör områden utanför planområdet och kan inte regleras i
detaljplanen:
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•
•

6.2

Viktigt att behålla träd och grönska mellan planområdet och Brunnsviken för att så
mycket som möjligt bibehålla vyerna där Brunnsviken kantas av grönska och
byggnaderna inte syns.
Utred hur de två gårdarnas trädgårdar har sett ut historiskt sett och rekonstruera dessa,
för att stärka den historiska karaktären av gårdarna.
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR

6.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Naturmiljön inom Nationalstadsparken skyddas i första hand av 4 kap 7 § miljöbalken, se avsnitt
2.4. Länsstyrelsen och Solna stad har preciserat skydd och önskvärd utveckling i flera dokument.
Konsekvensbeskrivningen avseende naturmiljö utgår från följande juridiska skydd och
vägledningar:
Miljöbalken
Utöver miljöbalkens bestämmelser om Nationalstadsparken gäller som alltid bestämmelserna till
skydd för arter och livsmiljöer, exempelvis kap. 7 om biotopskyddsområden.
Länsstyrelsens föreskrifter om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inom
Kungliga Nationalstadsparken, Lidingö, Solna och Stockholms kommuner (01FS 2016:3)
Länsstyrelsen har fastställt föreskrifter om samråd för åtgärder som kan skada skyddsvärda träd
i Nationalstadsparken. Med skyddsvärda träd avses levande eller döda träd med en stamomkrets
om minst 125 centimeter (ca 40 centimeter i diameter), samt träd av alla trädslag med utvecklad
hålighet med mulm i huvudstammen.
Följande åtgärder får inte genomföras utan samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken:
•
fällning av levande eller döda skyddsvärda träd
•
kraftig beskärning av levande skyddsvärda träd (grenar över 10 centimeter i diameter)
•
bortforsling eller upparbetning av stammar eller döda träd eller vindfällen större än 125
centimeter vid stammens bas, annat än för omhändertagande i naturvårdssyfte inom
Nationalstadsparken
•
grävning som kan påverka rotzonen, uppläggning av massor eller hårdgörning av mark
inom två meter från kronans ytterkant hos levande skyddsvärda träd
•
körning med tunga fordon eller uppställning av bodar eller maskiner inom två meter
från kronans ytterkant hos levande skyddsvärda träd (gäller dock inte körning och
uppställning på vägar, parkeringsplatser eller annan hårdgjord mark).
Även anläggande av grusade eller hårdgjorda ytor större än 200 kvadratmeter som tar
vegetationstäckt mark i anspråk ska anmälas för samråd om de inte ingår i detaljplanelagt
område.
Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen
Nationalstadsparken utgör en del av ett sammanhängande regionalt grönstråk som är avgörande
för naturområdets artinnehåll. Riktlinjerna lyfter att de stora sammanhängande park- och
naturområdena får ej minska i storlek och spridningskorridorerna mellan dem ej försvagas, utan
helst förstärkas. Naturkvalitéer ska bevaras och förstärkas för att upprätthålla den biologiska
mångfalden och livsmiljöerna för de hotade arterna. Det är viktigt att både värna om stora
sammanhängande naturområden och att bibehålla grönytorna i bebyggelseområden och vid
trafikleder.
Öster om det föreslagna detaljplaneområdet redovisas ett grönt stråk längs med Brunnsviken
som är viktigt för djurlivet. Planförslaget berör ett grönt samband som beskrivs som en svag
länk som bör stärkas, se Figur 38
Tillägg till detaljplaner för skydd av träd inom Kungliga Nationalstadsparken
Tilläggsplanen från 2014 innebär ett tillägg till bestämmelserna i gällande detaljplaner inom
Kungliga Nationalstadsparken inom Solna stad. Tilläggsbestämmelserna syftar till att skydda
kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd av de flesta trädslag i Nationalstadsparken, utan
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att förhindra nödvändiga förändringar. Skyddsvärda träd får enligt bestämmelsen inte fällas eller
skadas, och trädfällning kräver marklov. Skyddsvärda träd definieras enligt Tabell 1.
Tabell 1. Definition av skyddsvärda träd. Källa: Solna stad 2014
Trädslag
Ek, alm, bok, avenbok,
fågelbär, vildapel, rönn, oxel,
hägg
Ask, lind, sälg, gran, pil, al
Alla övriga träd
Hasseknippen

Omkretsgräns
60 cm

Motsvarar ungefärlig diameter
20 cm

95 cm
125 cm
300 cm

30 cm
40 cm
100 cm

Solna stads grönplan
I Solna stads grönplan (2016) framhålls att gröna värden ska bevakas vid exploatering och i
första hand ska hänsyn tas till behovet av de regionala spridningskorridorerna och de
mellankommunala gröna sambanden. Kompensationsåtgärder ska eftersträvas.
Grönplanens strategi för biologisk mångfald:
”En förutsättning för biologisk mångfald är stabila ekosystem och i staden handlar det om att
skapa förutsättningar så att olika arter kan bevaras. En viktig förutsättning för det är att det
finns grönområden av god kvalitet, med tillräcklig storlek och med sammanhängande struktur.
För att säkerställa livsmiljöer och spridningsvägar behövs fungerande nätverk av biotoper.
Exempelvis behövs tillräckligt breda och sammansatta spridningskorridorer mellan olika större
naturområden. När staden växer och vissa gröna ytor behöver tas i anspråk ska i första hand
hänsyn tas till behovet av de regionala spridningskorridorerna och de mellankommunala gröna
sambanden.
Gamla, grovstammiga träd är värdefulla som livsmiljöer för många arter (fåglar, insekter,
svampar och lavar med flera). Ek har en särställning som livsmiljö för flest arter. Våtmarker är
också livsnödvändiga för många arter, alkärr med lång kontinuitet har ett särskilt värde. Vid
planering och val av ny vegetation bör alltid beaktas om det finns alternativa växtval som är
mer gynnsamma för biologisk mångfald.”
6.2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
En övergripande analys av naturvärden har utförts för hela fastigheten Haga 2:8, se Figur 31.
Därefter har naturvärden i planområdet med omgivningar inventerats enligt standard för
naturinventeringar, i november 2019 och i juni 2020. Då naturvärden i området framför allt är
knutna till träden har kartläggning av träd genomförts och status bedömts av sakkunnig. De
mest skyddsvärda träden har studerats närmare. I detta avsnitt redovisas nuläget. I avsnitt 6.2.3,
Konsekvenser av planförslaget, redovisas känslighet för förändringar och detaljplanens
påverkan.
Naturvärden i Frösunda
En översiktlig analys av naturvärden för hela fastigheten Haga 2:8 i Frösunda genomfördes av
Calluna under 2019 (Andersson, 2019). Naturen inom fastigheten består av ett varierat landskap
med skogsmiljöer uppblandat med parkområden och öppna ytor. Till viss del förekommer
skogsområden med ädellöv- och triviallövträd och det finns flera alléer med framförallt lindar.
Dessutom finns ett betydande inslag av talldominerade skogsområden. Dessa domineras i flera
fall av gamla och grova träd. Dock befinner sig flera av tallmiljöerna under pågående
igenväxning av framförallt lövsly. Analysen visar att det i Frösunda finns goda förutsättningar för
spridning av arter kopplade till tall, ek och lind. Vad gäller tallar är dessa relativt jämnt spridda
inom fastigheten, med undantag för bebyggda delar och parkeringsplatser.
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Figur 31. Utredningsområdet för den övergripande analysen omfattade hela fastigheten Haga 2:8
markerad med röd streckad linje.
Spridningssamband
Den inledande översiktliga analysen har kompletterats med en analys av spridningssamband
med fokus på det föreslagna planområdet. Habitatnätverk, nätverk av livsmiljöer, och spridning
med fokus på ek och lind har analyserats för fastigheten Haga 2:8 Även analysen av
planområdets betydelse för spridningssambanden (Andersson, 2020b) har utförts av Calluna.
Analysen av spridningssamband utgår från Solna stads kommunövergripande
landskapsekologiska analyser.
I en habitatnätverksanalys kartläggs fokusarter knutna till en viss livsmiljö där artens förekomst
indikerar att även en mångfald av andra arter finns i livsmiljön. Fokusart för eknätverket är
eklevande skalbaggar knutna till gamla ekar med håligheter och för lindnätverket skalbaggar
knutna till gamla lindar.
Planområdets nordöstra del berör en livsmiljö för eklevande arter, se Figur 32. Spridning från det
området begränsas åt väster av E4:an och åt norr och öster av Brunnsviken. Åt sydöst finns en
mer tydlig kontakt med andra ekmiljöer i det omgivande landskapet. I övrigt består större delen
av planområdet av ytor som i analysen utgör spridningsstråk, det vill säga ytor som är belägna
inom antaget spridningsavstånd från befintliga livsmiljöer med ek. Den nuvarande
parkeringsytan utgör i analysen inte spridningsmiljö.
I likhet med eknätverket är E4:n och Brunnsviken spridningsbarriärer även för lindnätverket. Åt
söder och sydost finns dock kontakt med livsmiljöer i det omgivande landskapet.
I den mellersta-södra delen av planområdet finns en livsmiljö för skalbaggar knutna till gamla
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lindar. Den största delen av denna livsmiljö fortsätter sedan utanför planområdet mot sydost.
Den del av livsmiljön som ligger inom planområdet består av fyra lindar. I övrigt utgör den norra
delen av planområdet spridningsmiljö för lindlevande skalbaggar, medan parkeringsytan även i
denna analys utgör spridningsbarriär.

Figur 32. Till vänster: habitatnätverk för arter knutna till gamla ekar. Till höger: habitatnätverk för arter
knutna till gamla lindar. Ungefärligt läge för planområdet markerat med rött. Källa: Callunas rapport
Habitatnätverk och spridning Haga 2:8, Frösundavik, Solna stad (Andersson, 2020b) vilken bygger på
Solna stads kommunövergripande analyser av ek- respektive lindlandskapet som också utförts av Calluna
AB.
Öster om planområdet finns ytterligare ett ekologiskt samband, Stockholmsåsens sandmiljöer
Ett starkt hotat samband som här utgörs av halvöppen åstallskog med kalk--och/eller
hävdgynnad flora och fauna (Naturskog 2020).
Naturvärden inom och intill föreslaget planområde
Calluna AB har inventerat planområdets naturvärden enligt SIS standard SS 199000:2014
”Naturvärdesinventering av Haga 2:8 vid Frösundavik, Solna stad, 2019–2020”. (Andersson,
2020a). Inventeringen utfördes i november 2019 och i juni 2020.
Inventeringsområdet, se Figur 33, består till stor del av en parkeringsplats. Norr om
parkeringsplatsen finns ett ruderatmarksområde, vilken är bevuxen med gräs och triviala örter
såsom renfana, röllika och vitmåra. I vissa delar finns slyvegetation av alm och enstaka buskar av
fläder och snöbär. Trädskiktet i ruderatmarken är gles och består av några medelålders lönnar
och popplar främst i östra delen. Strax väster om parkeringsplatsen finns en slänt som är
bevuxen med framförallt rosbuskar. På den östra sidan av parkeringsplatsen finns ett mindre
skogbevuxet område med mestadels yngre-medelålders lönn, men även en grov ek. I anslutning
till denna dunge börjar en allé som består av medelålders lönn, med inslag av enstaka
hästkastanjer. Denna allé löper sedan längs med parkeringsplatsens östsida ner till infarten.
Norr om inventeringsområdet, vid Linnéaholm, finns en damm för omhändertagande av
dagvatten från E4:an. Dammen kants av träd, framförallt alar.
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Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen avgränsades totalt tre områden med klassning som naturvärdesobjekt, se
Figur 33:
Naturvärdesobjekt 1, klass 3 – Påtagligt naturvärde
Liten trädbevuxen yta bredvid parkeringsplatsen. Trädskiktet domineras av yngre-medelålders
lönn, men det finns även en medelålders hästkastanj och ask samt en grov ek. Avsågade grenar
ligger solexponerat och utnyttjas som boplats av insekter. Fältskikt relativt blomrikt
Naturvärdesobjekt 2, klass 4 - Visst naturvärde
Allé som domineras av medelålders hästkastanj med inslag av enstaka lönnar. Några av
hästkastanjerna har stamhåligheter med rötad ved på insidan. Allén omfattas av det generella
biotopskyddet.
Naturvärdesobjekt 3, klass 3 – Påtagligt naturvärde
Fyra grova parklindar i kanten av bilparkeringen. Alla träden har håligheter, dock förekommer i
princip ingen död ved. Träden står i rad och har enligt historiska flygfoton tidigare utgjort den
ena änden i en längre allé med parklindar. Allén omfattas av det generella biotopskyddet.
Inga områden klassas som naturvärdesklass 1 och 2 (högsta respektive högt naturvärde).
Miljöerna utanför de klassade områdena innefattar främst områden med lågt naturvärde och kan
beskrivas som en yta av ruderatmarkskaraktär samt en parkeringsplats.
Naturvårdsarter
Vid inventeringen noterades sju relevanta naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Flera arter
som signalerar värden knutna till trädmiljöerna. Dessutom påträffades en individ av den
sparsamt förekommande vallhumlan i och i anslutning till naturvärdesobjekt 1 öster om
parkeringen, där den tillsammans med mer allmänt förekommande humlearter födosökte i den
rikligt förekommande blåelden. I ruderatmarken längst i norr noterades några exemplar av
prästkrage, vilken betraktas som hävdindikator enligt TUVA:s ängs- och betesmarksinventering.
Dessutom noterades två fågelarter, stenknäck och svartvit flugsnappare (rödlistad som Nära
hotad, NT). Stenknäck är en ganska vanlig fågelart i södra Sverige och är knuten till
lövdominerade skogsområden med en god tillgång till stenfrukter. Observationer av
förbiflygande individer gjordes vid båda fältbesöken (november 2019 och juni 2020), och arten
knyts därför inte till något enskilt naturvärdesobjekt. Svartvit flugsnappare häckar i håligheter
lövskog, parker och trädgårdar. En hane observerades i och i anslutning till naturvärdesobjekt 3,
de gamla lindarna närmast E4.
I utsök från ArtDatabankens databaser återfinns inga ytterligare relevanta naturvårdsarter från
inventeringsområdet men i det omgivande landskapet är naturvärdet i vissa områden relativt
högt. Bland övriga fynd kan även nämnas ett flertal insektsarter knutna till äldre ädellövträd med
död ved och/eller håligheter. Inga av dessa arter har noterats inom inventeringsområdet, men
det går inte att utesluta att de (eller andra arter med liknande krav) kan förekomma i
inventeringsområdets gamla träd, exempelvis den grova eken (nv-objekt 1) eller i de gamla
lindarna (nv-objekt 3).
Skyddade arter
Vid Callunas inventering noterades svartvit flugsnappare, en art som omfattas av skydd enligt
artskyddsförordningen (2007:845). I utsök från ArtDatabankens databaser återfanns inga
ytterligare skyddade arter från inventeringsområdet. I det omgivande landskapet fanns dock ett
antal skyddade arter men de flesta av dessa bedöms inte vara relevanta för inventeringsområdet.
Fågelarterna stare och rödstjärt kan ha viss relevans även för inventeringsområdet eftersom de
häckar i ihåliga träd arter. Ingen av arterna noterades under Callunas naturvärdesinventering,
men det kan inte uteslutas att trädmiljöerna (naturvärdesobjekt 1–3) inom inventeringsområdet
kan utgöra häckningsmiljö åtminstone vissa år.
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Figur 33. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår. (Andersson, 2020a)
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Figur 34. Registrerade värdeelement inom planområde, (Andersson, 2020a).
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Värdeelement
Totalt registrerades nio värdeelement under inventeringen, se Figur 34, där de flesta utgjordes
av naturvärdesträd. Även buskvegetationen längs E4:an betecknas som värdeelement.
Sammanfattningsvis utgörs de högsta naturvärdena i inventeringsområdet av äldre ädellövträd i
form av en grov ek, fyra gamla parklindar och några medelålders hästkastanjer med håligheter.
Utöver dessa består allén av flertal stora träd som också har naturvärde även om de inte formellt
klassats som värdeelement i inventeringen. Träden skyddas enligt tillägget till detaljplaner för
skydd av träd inom Nationalstadsparken.
Övrigt
I och med att det finns äldre träd med håligheter samt vatten i form av dammar och Brunnsviken
finns det goda förutsättningar för fladdermöss. Alla fladdermusarter är skyddade genom
artskyddsförordningen.
Dagvattendammen vid E4:an nära Linnéaholm, är reproduktionslokal för groddjur. Vid
groddjursinventering som utfördes av Solna stad och länsstyrelsen 2016 hittades tre olika
groddjursarter: mindre vattensalamander (många, fler än 50 st), vanlig padda (1 st), groda (2 st,
troligen vanlig groda).
Nationalstadsparkens skyddsvärda träd
Naturvärdena inom och i närheten av planområdet är framförallt knutna till förekomsten av de
gamla träd som redovisas i naturvärdesinventeringen. Även andra träd kan vara värdefulla på
grund av deras storlek, ålder eller förekomst av död ved och håligheter. Träden utgör
beståndsdelar i de sammanhängande och historiskt förankrade naturområden som är
karaktäristiska för Nationalstadsparken.
Samtliga större träd mellan E4:an och gång- och cykelvägen öster om planområdet har mätts in
och flertalet har inventerats. Alléträden norr om gång- och cykelvägen redovisas men träden
söder om gång- och cykelvägen står utanför planområdet och har därför inte mätts in, se Figur
36. Inom planområdet finns 43 träd som är skyddsvärda enligt Solna stads definition. De flesta
är också skyddsvärda enligt länsstyrelsens definition om behov av samråd om träden påverkas.
I parkeringsytan finns ett tjugotal yngre lindar varav de största är markerade med röd ring i
Figur 36. De är inte så stora att de klassas som skyddsvärda enligt definitionen i
detaljplanetillägget om skydd av träd. De utgör inte heller en allé i den mening som avses i
bestämmelserna om generellt biotopskydd. I Figur 36 redovisas både inventeringen och
påverkan på träden.
Planområdets största träd, en ek med en stamomkrets på 400 centimeter, växer i en remsa av
naturmark mellan parkvägen och parkeringsytorna, se Figur 34. Eken har också dokumenterats
som ett särskilt skyddsvärt träd i länsstyrelsens inventeringar.
Eken är idag trängd av omgivande lönnar som, även om de har negativ inverkan på eken, också
klassas som skyddsvärda träd. Ekens rötter förmodas vara i naturmarken men det är troligt att
rotsystemet har en stor utbredning även långt ut i grusytan (VIÖS AB, 2020). Förmodligen ligger
rötterna något djupare inom grusytan.
Eken och de fyra lindarna som utgör förlängningen av lindallén längs Lings väg kan betecknas
som särskilt skyddsvärda träd. Lindarna växer på en upphöjd gräsyta med ca fyra meters
avstånd till en väg i nordvästlig riktning. Huvuddelen av lindarnas rotsystem bedöms finnas i
gräsytan på höjden. Lindarna är gamla och har både naturvärde och värde som den del av
kulturmiljön kring byggnadsminnet Annelund.
Från korsningen vid lindallén går en allé av framförallt hästkastanj och lönn österut. Denna del
av allén lyfts fram som naturvärdesobjekt i naturinventeringen. Längre norrut finns träd i
naturmarken nedanför gångvägens slänt, mest lönnar men också ask, hästkastanj och fågelbär.
I naturmarken norr om parkeringsytan växer en ek, två lönnar, två balsampopplar och flera
klibbalar. De flesta träden har överfyllda rotkronor, jord har lagts upp kring träden och nära
stammen, vilket har påverkat deras vitalitet negativt. Fyllnadsmaterialet kommer sannolikt från
grävningen av dagvattendammen. Denna del av planområdet har inte klassats som
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naturvärdesobjekt i naturinventeringen men träden är skyddsvärda enligt definitionen för träd i
Nationalstadsparken.
Naturmiljöns känslighet för förändring
Den inledande övergripande analysen av naturvärden bedömde också känslighet för förändring
för olika delar av norra Frösunda. Området som omfattar planförslagets parkeringsyta samt
längs med E4:an bedöms som tåligt för förändring. Området längs den östra delen av
planområdet bedöms som halvkänsligt för förändring. Planområdets södra del gränsar mot ett
område som bedöms som känsligt för förändring, se Figur 35.

Figur 35. Bedömning av områdets känslighet för förändring (Andersson, 2019)
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6.2.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Spridningssamband
Påverkan på habitatnätverken
Planförslaget bedöms medföra liten påverkan på habitatnätverken för ek och lind. Bedömningen
baseras på att inga livsmiljöer kommer att försvinna. En stor del av den byggnad som planeras
kommer att hamna på den del av ytan som i dagsläget utgör parkeringsplats, och som i
analyserna varken utgör livsmiljö eller spridningsstråk. (Andersson, 2020b).
Strax norr om parkeringsytan kommer bebyggelsen till viss del påverka ytor som utgör
spridningsmiljö. Dock bedöms påverkan för spridningsmöjligheterna att bli marginell, eftersom
det endast är ytterkanten av spridningsstråket mot E4:an som kommer att beröras. Den nya
bebyggelsen kommer inte att stänga av viktiga spridningsvägar mellan livsmiljöer för varken ek
eller lind.
Påverkan på allmänna spridningsvägar i öst-västlig riktning
Callunas PM om habitatnärverk och spridning (Andersson, 2020b) redovisar även den planerade
byggnadens tänkbara påverkan på spridningsmöjligheter för djur och växter i öst-västlig
riktning. För passiva spridare, djur och växter som inte sprider sig aktivt själva utan istället
färdas med vinden, exempelvis frön, sporer eller mycket små insekter lär den planerade
byggnadens påverkan bero på vilken höjd de färdas på. Detta torde kunna variera så mycket,
både i tid och rum, så att det är mycket svårt att föreställa sig att spridningsvägarna i östligvästlig riktning skulle påverkas signifikant av den planerade bebyggelsen.
Även för arter som praktiserar aktiv spridning, exempelvis däggdjur, fåglar och insekter, så
borde spridningens altitud ha stor betydelse. För arter som flyger högt ovanför marken, kommer
varken den planerade byggnaden eller E4:n att utöva någon större påverkan. För arter som flyger
på lägre altituder, alternativt rör sig på marken, kan den planerade byggnaden kan stoppa upp
en rörelse i östlig-västlig riktning. Det kan innebära en extra energikostnad för organismen när
den antingen behöver runda byggnaden eller flyga över den. Den planerade byggnaden kan
således komma att utöva en viss negativ påverkan på vissa arter, framförallt små och
svårspridda arter. Det är dock svårt att bortse från det faktum att denna negativa påverkan
sannolikt kommer att bli relativt liten i jämförelse med den barriäreffekt som sedan väntar
organismen när den ska passera E4:n.
Naturvärden inom och intill föreslaget planområde
Genomförandet av planförslaget innebär att det framförallt är parkeringsytorna som exploateras
samt ytan med gräs, buskar och enstaka träd i planområdets norra del. Ytan bedöms ha lågt
naturvärde men kan ha betydelse som födosöksområde, exempelvis för fåglar vintertid. Effekten
kan bli att eventuella födosöksmiljöer i planområdets norra del försvinner. På grund av det låga
naturvärdet och att det troligtvis inte saknas liknande miljöer i närområdet bedöms
exploateringen av markytan i planområdets norra del inte medföra några betydande
konsekvenser för växt- och djurlivet.
Naturvärden inom och i närheten av planområdet är framförallt knutna till förekomsten av gamla
träd, lindallén i väster, allén längs gång och cykelvägen samt den stora eken öster om
parkeringen. Dessa ska bevaras och därmed också de livsmiljöer som är av betydelse för en rad
andra arter.
Bebyggelsen bedöms medföra begränsad påverkan i form av skuggning eftersom avståndet till
träd i anslutning till planområdet är relativt stort. Utifrån en avstämning med Calluna
(mejlväxling med Petter Andersson, 2020-03-20) bedöms det vara den större eken i kanten av
parkeringen som kan riskera att beröras. Framförallt bedöms bebyggelsen kunna skärma av lågt
stående sol under sen eftermiddag. Skuggning kan begränsa hur attraktiv eken är för insekter.
Då det finns gamla träd med håligheter samt vattenområden i närheten, exempelvis
dagvattendammen, är det troligt att det finns fladdermöss i Frösunda. Det som bedöms kunna
påverka fladdermössen, om det finns några, är belysning från planområdet som kan störa vissa
arter och göra området mindre attraktivt för dem.
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På byggnaderna planeras gröna tak, så kallade intensiva gröna tak (100 millimeter eller mer i
tjocklek). De kan inte jämställas med naturmark men skapar relativt stora nya vegetationsytor
som med rätt utformning kan bli ett tillskott till områdets livsmiljöer för växter och djur.
Nationalstadsparkens skyddsvärda träd
Inmätningen av träd inom planområdet har utförts av Solna stad. Flera sakkunniga har
medverkat i att utreda påverkan på träden. Tengbom och Naturskog har kartlagt och inventerat
skyddsvärda träd och deras status. VIÖS AB har sammanställt behov av skyddsåtgärder.
Figur 36 visar trädinventeringen och de träd som påverkas vid genomförande av planförslaget.
Påverkan på träden med nummer 9, 10 och 11 är inte helt klarlagd.

Figur 36. Trädinventering och redovisning av påverkan på träd. Källa: Tengbom och Naturskog 2020.
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Tabell 2. Trädinventering, arter och stamomfång
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Art
ek
lönn
lönn
kastanj
lönn
kastanj
lönn
ask
hästkastanj
lönn
lönn
lind
lind
lind
lind
lönn
fågelbär
ek
lönn
balsampoppel
balsampoppel
klibbal
lönn
klibbal
klibbal
klibbal
klibbal
klibbal
klibbal
klibbal

Stamomfång (cm)
400
180
120
ej inmätt
ej inmätt
ej inmätt
175
234
202
168
205
ej inmätt
ej inmätt
ej inmätt
ej inmätt
168
130
170
170
220
189
190
140
92+120
130
97
100
125
105
120

Störst fokus har legat på bevarandet av den stora
eken och de fyra lindarna som alla är särskilt
skyddsvärda träd (träd nummer 1 respektive 12, 13,
14 och 15 i Figur 36 och Tabell 2.
Länsstyrelsen rekommenderar generellt ett
skyddsavstånd motsvarande trädets stamdiameter
gånger 15. Vid exempelvis flytt av stora träd används
ofta ett skyddsavstånd beräknat som stamdiameter
gånger 10. (VIÖS AB, 2020). Enligt det sistnämnda
måttet medför ekens stamdiameter på 124
centimeter ett rekommenderat skyddsavstånd på
12,4 meter. Planerad schakt vid eken beräknas
komma som närmast ca 12 meter från ytterkant av
ekens stam. Då det är stor variation i hur långt
trädrötter breder ut sig behöver rotutbredningen
undersökas på den aktuella platsen för att klargöra
det aktuella behovet av skyddsavstånd. (VIÖS AB,
2020). Eken får inte påverkas av den planerade
bebyggelsen och åtgärder för att säkerställa det
redovisas i avsnitt 6.2.5
Schakt vid lindarna kommer ske i befintlig vägkropp
där det inte förväntas finnas större rotvolymer.
Grundläggning av byggnader kommer att utföras på
ett sådant avstånd att det inte bedöms föreligga risk
att påverka lindarna negativt. Ingrepp i marken nära
träden kan dock komma att få en viss påverkan på
växtförutsättningar för lindarna (VIÖS AB, 2020).
Därför rekommenderas ett antal skyddsåtgärder
både förbyggande och i samband med utförande av
konstruktioner i byggskedet, se 6.2.5 Åtgärder och
fortsatt arbete.

Med planerade skyddsåtgärder bedöms de fyra lindarna och den stora eken kunna skyddas
under byggnation och bevaras (VIÖS AB, 2020).
Allén, naturvärdesobjekt 2 i Figur 33, bedöms inte påverkas av byggnaderna. Förändringar av
marken i trädens närhet behöver planeras och anpassas i samråd med trädsakkunnig för att
säkerställa att träden inte påverkas negativt. Träden och deras rotsystem måste också skyddas
från skador under byggtiden.
Tre träd, en hästkastanj och två lönnar markerade som nummer 9,10 och 11 i Figur 36 står 10–
11 meter från planerad fasad vilket bedöms vara tillräckligt för kronornas utbredning. Avståndet
till entréstråket är dock 1–2 meter och detta behöver därför läggas på pålar för att klara trädens
rotsystem. Om entréstråket underbyggs med garage kan träden inte bevaras eftersom de då
förlorar för stor del av rötterna. Träden ingår i naturinventeringens objekt nr 1 med klass 3 påtagligt naturvärde. Se Figur 33.
Lindarna i parkeringsytan kommer att avverkas då de står i den yta som kommer att tas i
anspråk för de nya byggnaderna och entréstråket. Träden är ett trevligt inslag på nuvarande
parkering men bedöms inte ha betydande naturvärde, och klassas inte som skyddsvärda i
Nationalstadsparken. De lindar som står i rader bedöms inte omfattas av biotopskydd för alléer.
Skyddet gäller för en enkel eller dubbel rad med lövträd som antingen ska vara belägen längs en
väg, eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. Rader av träd i
parkmiljö, eller i fruktodlingar omfattas exempelvis inte.
Träden markerade med rött i Figur 36 står där den nya byggnaden planeras och kommer att
behöva avverkas. Det är två lönnar (nr 16 och 19), en ek (nr 18) och två balsampopplar (nr 20,
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21). Popplarna och alen har dålig vitalitet. Eken och en av lönnarna har försämrade
förutsättningar på grund av att jordmassor lagts upp intill träden (Tengbom och Naturskog,
2020). Samtliga träd är dock skyddsvärda enligt definitionen i tilläggsplanen. De föreslås därför
ersättas med träd av samma sort på lämpligare plats i omgivningen. Då träden av Calluna inte
bedömts hysa några betydande naturvärden, bedöms det möjligt att ersätta dem utan att skada
områdets naturvärde. Eken finns dock med i Solna stads inventering av värdefulla träd, som
bland annat omfattar ekar från 50 centimeter stamdiameter och uppåt. Eftersom det är svårt att
ersätta den med en lika stor ek kommer det att ta längre tid innan trädet uppnår hög ålder och
kan utveckla naturvärden än om det befintliga trädet skulle växa kvar.
Vid dammen nära Linnéaholm norr om den planerade byggnaden står fyra klibbalar (nr 25, 26,
27 och 28 i Figur 36). Samtliga har stamomfång över 95 centimeter vilket gör att de klassas som
skyddsvärda. I denna del är byggnadens markplan indraget och de övre våningsplanen kragar ut
över det. Avståndet till byggnaden är troligen tillräckligt för att alarna inte ska påverkas.
Skyddet av träd förtydligas i detaljplanen genom att bestämmelserna från tilläggsplanen till
skydd för träd i Nationalstadsparken också förts in som planbestämmelser i det nu aktuella
planförslaget.
6.2.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet där den befintliga byggrätten nyttjas bedöms kunna medföra likartade
konsekvenser som de i planförslaget. Om gällande byggrätt utnyttjas fullt går det inte att bevara
den stora eken men tilläggsplanens skydd för träd gör att utformningen hade behövt justeras så
att eken kan bevaras också i detta alternativ. Utformningen med den högre bebyggelsen längre
in mot natur- och parkmiljön kan medföra viss påverkan, exempelvis kan den medföra mera
skuggning för träden vilket kan medföra större påverkan än planförslaget.
Jämförelsealternativet där byggrätten släcks ut bedöms medföra att dagens situation kvarstår.
Träden kan med tiden komma att utveckla naturvärden.
6.2.5 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
För eken och de fyra lindarna har åtgärder för bevarande tagits fram.
Rekommenderat skyddsavstånd för den stora eken bedöms vara 12,4 meter i diameter (VIÖS AB,
2020). Eftersom trädet är särskilt skyddsvärt behövs en undersökning för att se att detta avstånd
är tillräckligt. En rotkartering ska därför utföras vid eken för att bättre kunna bedöma vilka
skyddsåtgärder som krävs för att trädet ska kunna bevaras med minsta möjliga negativa
påverkan.
För ytan inom ca 12 meter ifrån stammen, som ska återställas som naturmark, ska skonsam
schakt användas. Det översta gruslagret, ca 10–20 centimeter, där det inte påträffas några rötter
kan schaktas med grävmaskin. Underliggande grus och bärlager ska vakuumschaktas. För
återfyllning i närheten av framtaget rotsystem rekommenderas makadam i fraktionen 4–8
millimeter med inblandad biokol. För avjämning kan en mindre fraktion med kross användas,
exempelvis 2–6 millimeter med biokol som toppas med ett tunt lager jord där det är möjligt att
så gräs eller örter.
Ett stort antal av planområdets träd är skyddsvärda enligt definitionen. I flera fall konkurrerar
dock träden med varandra och förutsättningarna blir därför inte optimala, ett exempel är den
stora eken. I allén är många träd hamlade. Detta innebär att sakkunnig skötsel har stor betydelse
för att bevara och utveckla trädens naturvärde.
För allén längs gång- och cykelvägen söder om planområdet behöver behovet av skyddsavstånd
definieras så att tillräckligt skyddsområde kan avgränsas under byggtiden.
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Figur 37. Stora eken. Röd pil visar område där grusyta ska ersättas med naturmark.
För byggnation intill de fyra lindarna rekommenderas följande åtgärder. För detaljerad
beskrivning se Stål 2020.
1. Grässvålen tas bort och ersätts med grov träflis så tidigt som möjligt, helst en växtsäsong
innan byggande påbörjas.
2. Vid schakt för väg med tillhörande stödmur ska skonsam schakt utföras.
3. För att undvika uttorkning av marken vid framtagen schaktvägg för stödmur till
garagenedfarten kan det behövas utföras rotdraperi eller skyddsspont.
Följande åtgärder kan inte regleras i detaljplanen men har tagits upp i planarbetet och vore
positiva för utvecklingen av områdets naturvärden.
•
Generellt bör både markytor och gröna tak utformas med växtlighet som förbättrar
möjligheterna för att utveckla nya naturvärden.
•
Genom att plantera tall, ek och lind mellan den nya bebyggelsen och E4:an kan
spridningsvägarna och därmed kopplingen mellan Nationalstadsparkens olika
naturområden stärkas.
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•
•
•

Belysning riktad mot naturmiljön, exempelvis mot allén och dagvattendammen, bör
undvikas för att begränsa påverkan på bomiljöer för fladdermöss och groddjur.
Brynen vid den nordöstra delen av planområdet kan stärkas genom exempelvis
plantering av blommande busk- och trädvegetation.
Längs med gång- och cykelvägen kan en ängsartad mark med blommande växter skapas
för att främja pollinering.

Utanför planområdet kan sandmiljöer återskapas på åsen.
6.3

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

6.3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Brunnsviken med omgivningar är utpekat riksintresse för friluftsliv FAB 13 Ulriksdal-HagaDjurgården och som en del av Nationalstadsparken och ska därför skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken framgår att ny bebyggelse inte får
medföra begränsningar för människor att röra sig fritt inom Nationalstadsparken.
Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Barnkonventionen ger en universell
definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela
världen. Barnperspektivet handlar om att planera för att det bästa för barn ska tas i beaktande
under planering och byggande. I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken
framgår att Nationalstadsparken ska vara lättillgänglig för många människor.
Solnas grönplan anger att strövområden och landskapsparker ska vara så stora att de kan
användas för längre promenader och för motion, skidåkning, bär- och svampplockning med
mera, eller som utflyktsområden.
6.3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Nationalstadsparken är en nationell och internationell turistattraktion och har många besökare
från hela Stockholmstrakten. Samtidigt har den stor betydelse för de närboendes friluftsliv och
rekreation. Kombinationen av natur- och kulturmiljöer gör Nationalstadsparken unik: slott,
parker, koloniträdgårdar och andra vackra trädgårdar, museer, idrotts- och
motionsanläggningar, båtklubbar, restauranger och caféer med mera (Solna stad, 2008)
Stråk
I Solnas Grönplan (2016) är planförslaget beläget i direkt anslutning till områden bedömda som
strövområden och landskapsparker. I nord-sydlig riktning går ett i grönplanen utpekat viktigt
socialt stråk, se Figur 38.
Planförslaget är beläget i direkt anslutning till stråk som leder in till en strandpromenad längs
Brunnsviken samt är en del av gång- och cykelstråk som används bland annat för
vardagspendling. Vilket betyder att området har en genomströmning av människor till fots och
cykel.
Runt udden norr om planområdet och närmast vattnet finns en mindre stig som inte är
tillgänglig för cyklister eller barnvagnar då det finns hinder i form av rötter och stenar och
terrängen är kuperad. Något längre söderut finns en grusad gång- och cykelväg till stranden från
det stora genomgående gång- och cykelstråket. Strandpromenaden förbi kontorsbyggnaden med
SAS huvudkontor är en del av Hälsans stig som löper runt Brunnsviken. Figur 39 visar utblick
från Hälsans stig mot Brunnsviken. Planförslaget ligger också i nära anslutning till Frögatan som
binder samman området med Frösunda på andra sidan E4.

2020-08-20
54(86)

Figur 38. Utdrag ur Solna stads grönplan: Övre bilden visar att omgivningen är utpekad som
strövområde/landskapspark. Nedre bilden visar biologiska samband och sociala stråk. Röd ring visar
planförslagets ungefärliga läge.
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Figur 39. Bilden visar utblick från Hälsans stig mot Brunnsviken.
Upplevelsevärden
Upplevelsevärdena i Nationalstadsparkens landskap har stor betydelse för parkens värde för
rekreation och friluftsliv. Idag påverkas upplevelsevärdet av buller från E4:an. Planområdet
utgörs till största delen av en parkeringsyta och är i sig inte ett rekreationsområde. Området i
anslutning till planområdet betecknas som landskapspark där området nordöst om planförslaget
utgörs av kuperad skogsmark och ädellövskog. Öster om planförslaget finns öppen gräsmark
ner mot Brunnsviken och en damm precis utanför SAS huvudkontor, se Figur 40. Söder om
planförslaget finns park och trädgårdsmiljö som bland annat karakteriseras av allén med lönnar
och hästkastanjer, samt lindalléer.
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Figur 40. Dammen i anslutning till SAS huvudkontor.
Barnperspektiv
Det finns inga förskolor eller skolor i närheten av planområdet, och parken kring planområdet
antas därför inte frekvent används som målpunkt för barn och unga i deras friluftsverksamhet.
6.3.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Stråk
Planförslaget berör inte någon markyta som är utpekad som värdefull ur ett
rekreationsperspektiv. Det viktiga rekreationsstråket längs med Brunnsvikens strand påverkas
inte. Gång- och cykelstråket bedöms bli tryggare när fler människor vistas i området.
Planförslagets nya trappa till Frögatan kan bidra till förbättrad koppling för gående. I avtal om
planens genomförande ingår en förbättrad gång- och cykelväg över E4:an vilket skapar en bättre
koppling för gående och cyklister mellan Frösunda och Nationalstadsparken. Boende i Frösunda
får bättre tillgång till parkens rekreationsvärden.
Upplevelsevärden
När parkeringen ersätts med kontor och publik verksamhet ökar närvaron av människor i
området. Det bedöms bidra till ökad trygghet vilket kan medföra att fler använder parken.
Planförslaget beräknas minska bullerstörningarna i parkmiljön, vilket är positivt för trivseln i
Nationalstadsparken och ökar upplevelsevärdet.
Paviljongbyggnaden närmast parken kan komma att användas för exempelvis servering och
information om Nationalstadsparken. Det medför i så fall att rekreationsvärdet ökar, men detta
regleras inte av detaljplanen.
6.3.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet med utbyggnad enligt gällande byggrätt medför att fler människor vistas i
området men den byggnadens höjdsättning medför högre bebyggelse längre in i parken än i
planförslaget.
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Jämförelsealternativet där byggrätten släcks ut bedöms medföra att dagens situation kvarstår.
6.3.5 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Inom planområdet är de viktigaste möjligheterna för ökat rekreationsvärde att paviljongen
används för publika ändamål och att grönytorna öster om byggnaden utvecklas som en del i
parken.
Utanför planområdet men inom fastigheten Haga 2:8 finns stor potential att utveckla områdets
rekreationsvärden och förslag har tagits fram som kommer att utvecklas i samverkan mellan
Solna stad och fastighetsägaren. Några exempel är utveckling av badställen, solplatser och
lekplats vid gångstråket längs Brunnsviken.
Sydöst om planområdet omges herrgården Annelund idag av en instängslad tomt. En utveckling
där tomtens trädgård återskapas och används för odling, sommarcafé och aktiviteter som boule
och tennis på den gamla tennisbanan skulle skapa nya möjligheter att uppleva både parken och
kulturmiljön.
6.4

YT- OCH GRUNDVATTEN

Redovisningen i detta avsnitt bygger till stor del på den dagvattenutredning (Tyréns, 2020) som
utförts i planarbetet. Den har i sin tur hämtat underlag från Geotekniskt utlåtande (Tyréns, 2019)
och Mur, markteknisk undersökningsrapport (Tyréns, 2020).
6.4.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och
grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormer för
vatten gäller enligt EU:s vattendirektiv. De vatten som är tillräckligt stora för att betecknas som
vattenförekomster har klassats av Vattenmyndigheten.
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller potential inom
tidsfristen och att statusen inte får försämras. I detaljplanen ska framgå att gällande
miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen inte hindrar att miljökvalitetsnormerna
uppnås.
Dagvattenpolicy
Följande riktlinjer ingår i Solna stads dagvattenpolicy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa
möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en
nederbördsmängd på minst 20 mm vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas.
Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i
stadens sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas.
Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras eller att
grundvattennivåer ändras.
Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att rening av
dagvatten sker före utsläpp till ytvattenrecipient eller grundvatten.
Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen, som koppar och
zink, ska undvikas.
Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och utformas så att
dagvatten inte riskerar att orsaka skadliga översvämningar, varken inom eller utom
planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat.
Dagvatten ska användas som en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa attraktiva
och funktionella inslag i stadsmiljön.
Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.
Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i den
befintliga staden genomförs, såsom ombyggnad av stadens vägar, gator och torg.
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6.4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Ytvatten
Planförslaget ligger inom Brunnsvikens tillrinningsområde. Brunnsviken är en vattenförekomst
(SE658507-162696) och klassad i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Miljökvalitetsnormen
som ska uppnås för vattenförekomsten är satt till God ekologisk status år 2027 och God kemisk
status. Den ekologiska statusen har bedömts som Otillfredsställande. Klassningen baseras på
miljökonsekvenstyperna Övergödning och Miljögifter, där Övergödning styrt bedömningen. Den
kemiska statusen bedöms som Uppnår ej god på grund av höga halter av kvicksilver,
polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn.
I Figur 41 framgår planförslagets placering i relation till vattenförekomsten Brunnsviken.
Parkeringsplatsen är terrasserad och i delar av området finns ett befintligt, förmodligen lokalt,
dagvattennät. Sannolikt infiltrerar majoriteten av nederbörden inom området i den grusade
parkeringsytan och i naturmarken.
Den befintliga gång- och cykelvägen och vägbanken i planområdets västra gräns mot E4:an
fungerar som vattendelare och förhindrar att större mängder naturvatten rinner in i området från
omgivande ytor. Däremot kan eventuellt vatten rinna in vid infarten mot parkeringsplatsen. En
översiktlig bild av befintlig avrinning presenteras i Figur 43. Dagvattennätet längs E4:an tillhör
Trafikverket och tar hand om vägdagvattnet och leder det till dagvattendammen som ligger i en
lågpunkt strax norr om planområdet. Dammen har idag en fördröjningsvolym på maximalt 885
m³. Anläggningen fungerar som en sedimentationsdamm med tät botten och därifrån pumpas
vattnet till Brunnsviken. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av dammen. En
vattenledning och en spillvattenledning löper längs med gång- och cykelvägen vid planområdets
östra gräns.

Figur 41. Ytvattenförekomst Brunnsviken (blått) och grundvattenförekomst Stockholmsåsen delarna Solna
och Haga (lila), källa: Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Röd ring visar planförslagets ungefärliga
läge.
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Grundvatten
Planförslaget berör grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna SE658699-162554, se Figur
41, som är en sand- och grusförekomst och sträcker sig från Sörentorp till Frösundavik.
Planområdet ligger också inom vattenskyddsområde Frösundavik, se Figur 42. För
vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter som bland annat reglerar schaktningsdjup inom
området. Enligt föreskrifterna får inte schaktning ske till lägre nivå än motsvarande ca 1 meter
över högsta naturliga grundvattenstånd. Länsstyrelsen kan dock i särskilda fall lämna tillstånd
till uttag under nämnda nivå. Enligt gällande skyddsföreskrifter bör infiltration av dagvatten från
hårt trafikerade ytor undvikas. Vattenskyddsområde Ulriksdal ligger strax norr om planområdet
inom samma vattenförekomst.

Figur 42. Vattenskyddsområdena Frösundavik och Ulriksdal (© Naturvårdsverket). Illustration från planens
dagvattenutredning. (Tyréns 2020)
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Marken inom planområdet har undersökts (Tyréns, 2020) och bedöms bestå av ett 2-3,5 meter
tjockt lager sand och grus. Under detta lager bedöms ett upp till 6 meter tjockt lerlager finnas
och under detta ett upp till 30 meter tjockt lager med friktionsjord, troligtvis sand. Lerlagret
medför att det är osäkert i vilken omfattning infiltrerande dagvatten kan nå det underliggande
åsmaterialet. Om dagvattnet från parkeringsytan infiltreras innebär det en risk för att
föroreningar från parkeringsytan kan nå grundvattnet. Det mäktiga och täta lerlagret bedöms
dock medföra att det dagvatten som infiltrerar sannolikt avrinner som grundvatten ovanpå
lerlagret och därmed inte når ner till de djupare delarna av åsmaterialet.
Djupet till grundvattenytan har avvägts i fem grundvattenrör inom fastigheten. Tre, varav ett
förblivit torrt, installerades i december 2019 och ytterligare tre i april 2020. Grundvattenytan
påträffades inledningsvis ca 2,9 meter under befintlig markyta i områdets norra del,
motsvarande +0,3 meter. I områdets södra del påträffades grundvattenytan som ytligast 7,2
meter under befintlig markyta, motsvarande +3,8 meter. Efter de inledande mätningarna har
grundvattennivåerna stabiliserat sig och nivåerna varierar mellan +0,0 meter (längst i norr
närmast den befintliga dagvattendammen) och +0,8 meter (i söder närmast infarten till området.
Grundvattennivåerna kommer att mätas in månadsvis för att tydliggöra bilden av planområdets
grundvattenförhållanden. Nivåer angivna med plustecken (+) anger höjd i rikets höjdsystem
RH2000 där 0 ungefär motsvarar havets nivå
Analyserade grundvattenprover uppvisade förhöjda halter av nickel och ett prov innehöll även
alifater över gränsvärdet för dricksvatten. Förhöjda nickelhalter är inte ovanligt i stadsmiljö.
Alifater i grundvattnet kan tyda på ett oljespill och hittades i akvifären under lerlagret. Med det
befintliga underlaget går det inte att avgöra om ett eventuellt oljespill har skett inom
utredningsområdet eller om föroreningen har transporterats med grundvattenströmningen från
utanförliggande områden.
Både Kvantitativ status och Kemisk status är bedömda som God för Stockholmsåsen Solna enligt
VISS, men tillförlitligheten i bedömningarna redovisas som låg. Det finns risk att
miljökvalitetsnormen Kemisk status inte uppnår God status 2021 bland annat på grund av klorid
från vägsaltning och miljögifter.

Figur 43. Rinnpilarna visar möjliga ytliga rinnvägar. En lågpunkt hittades vid platsbesöket samt ett lokalt
dagvattennät.

2020-08-20
61(86)

6.4.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att en större del av ytan än idag kommer att utgöras av byggnader och
hårdgjorda ytor. Därmed kommer avrinningen att öka även om byggnaderna kommer att ha
gröna tak med växtlighet. Omvandlingen från parkering till kontor innebär också att mängden
föroreningar i dagvattnet kommer att minska.
Föreslagen dagvattenhantering redovisas i Figur 44. Tjocka så kallade intensiva gröna tak (100
millimeter eller mer i tjocklek, vattenhållande förmåga om ca 30) föreslås på samtliga
byggnadstak (undantaget takterrasser) för att fånga upp, magasinera och rena dagvatten som
bildas på tak, vid upp till 20 millimeter nederbörd. Dagvatten från hårdgjorda ytor runt
byggnader, takterrasser samt planerad gata i planområdets centrala del föreslås avledas till
nedsänkta regnväxtbäddar/regnträdgårdar längs planerad gata och i en central grönyta. De
nedsänkta regnväxtbäddarna dimensioneras för magasinering och rening av dagvatten från
dessa ytor vid upp till 20 millimeter nederbörd. Beroende på utformning behövs regnväxtbäddar
med en total yta mellan 215 och 430 m2.
Vid kraftigare regn behöver dagvattnet avledas på ett kontrollerat sätt för att inte orsaka skador
på byggnader och infrastruktur. Därför föreslås diken i planområdets västra och östra del som
på ett kontrollerat sätt kan avleda större dagvattenflöden till en uppsamlingspunkt i
planområdets norra del varefter det slutligen kan avledas till Brunnsviken i en egen ledning.
Dessa diken föreslås även förses med dämmen med jämna mellanrum för att skapa uppdämda
regnväxtbäddar längs diket för ytterligare möjligheter till magasinering och rening av dagvatten
även vid kraftigare regn än 20 millimeter.

Figur 44 Föreslagen hantering av dagvatten inom planområdet
Ytvatten
Dagvattnet kommer i planförslaget framförallt avrinna från tak och hårdgjorda ytor men vid
kraftiga regn också från grönytor. Beräkningar av framtida avrinning har utförts enligt Svenskt
vattens publikation P110 och med en klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till hur framtida
klimatförändringar kan påverka nederbörden. Vid ett 10-årsregn beräknas avrinningen öka från
55 liter per sekund till 235 liter per sekund.
Förändringen av föroreningar i dagvattnet har beräknats med programmet StormTac. Beräknade
föroreningshalter före och efter utbyggnad redovisas i Tabell 3. Jämförelsevärden avseende
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föroreningar i dagvatten har tagits fram som förslag av Stockholm läns landsting. Dessa
jämförelsevärden erbjuder något att jämföra halterna mot för att ge en överblick av om halterna
av föroreningar i dagvatten från planområdet är extremt höga/låga eller nära normala.
Beräknade föroreningsmängder redovisas i Tabell 3. Både halter och mängder är beräknade med
de vedertagna schablonvärden som används i beräkningsprogrammet. De ska alltså inte ses som
den exakta sanningen men ger en god indikation på både nuvarande och förväntade
förhållanden.
Tabell 3. Föroreningshalter (μg/l) i dagvatten i nuläget, efter nybyggnation utan reningsåtgärder samt efter
nybyggnation med tjocka gröna tak och regnväxtbäddar för hårdgjorda ytor. Gråmarkerade fält indikerar
överskridande av jämförelsevärde för mindre havsvikar.
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Tabell 4. Föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten i nuläget, efter exploatering utan rening samt efter
exploatering med tjocka gröna tak och regnväxtbäddar för hårdgjorda ytor.

Med den markanvändning som planeras samt den dagvattenhantering som föreslås kommer
föroreningsexporten att minska kraftigt jämfört med situationen innan exploatering.
Minskningen av förorenande ämnen i dagvattnet bidrar till att öka möjligheterna att uppnå god
ekologisk status för Brunnsviken. Minskningen av kväve (N) och fosfor (P) är positivt för
parametrarna Växtplankton och Näringsämnen. Tillskottet av koppar (Cu) och zink (Zn) minskar
också vilket är positivt avseende parametern Särskilt förorenande ämnen. Också ämnen av
betydelse för Brunnsvikens kemiska status minskar. Det gäller exempelvis kvicksilver (Hb), bly
(Pb) och kadmium (Cd). Planområdet är troligen av liten betydelse för Brunnsvikens samlade
vattenkvalitet men eftersom den ändrade markanvändningen i planförslaget beräknas minska
tillskottet av föroreningar, om än i liten skala, bedöms förändringen positiv.
Grundvatten
Planeringens inriktning är att grundläggningsnivån ska förhålla sig till föreskrifterna för
vattenskyddsområdet. Lägsta grundläggningsnivå planeras så att den ska ligga en meter över
grundvattennivån. Fler mätningar kommer att ge en bättre bild av grundvattennivåerna så att
föreskriftens mått kan innehållas. Schaktning under byggtiden kan dock komma att ske under de
nivåer som anges i föreskrifterna.
Med planförslaget bedöms föroreningarna minska i dagvattnet och därmed också risken att
förorena grundvattnet. Detta bidrar till att bibehålla god kemisk grundvattenstatus i
vattenförekomsten Stockholm-Solna, även om betydelsen av förändringen inte är stor eftersom
lerlagret sannolikt hjälper till att skydda grundvattenförekomsten från föroreningar i
infiltrerande vatten. Risken avseende försämrad kemisk status som redovisas i VISS gäller
huvudsakligen andra ämnen och föroreningskällor.
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6.4.4 HANTERING AV EVENTUELLT SLÄCKVATTEN
Byggnaden förses med en tät släckvattenzon som hanteras i tre olika utföranden beroende på
förhållanden i och runt byggnaden. Inne i byggnaden utgör tätskiktet i garagekällarplan del av
den täta släckvattenzonen. Genom lutning, alternativt rännor, förs vattnet i garageplan till
pumpbrunn med oljeavskiljare. Vattnet leds sedan till avloppsystemet (se röd markering i
principskissen i Figur 44 ). Garaget förses med aktivt brandskydd via brandsprinklers.
Lokalgatan och entrétorget är belägna över terrassbjälklag. Den hårdgjorda ytans lutning leder
dagvattnet och eventuellt släckvatten till dagvattenbrunnar och vidare via tätt rör till
fördröjningsmagasin med bräddavlopp till dagvattendammen. Terrassbjälklagets tätskikt utgör
det sekundära tätskiktet och förses med brunn som också leds bort samma väg i eget tätt rör till
fördröjningsmagasinet och dagvattendammen (se orange markering i principskissen i Figur 44).
Vid fasad mot grönyta installeras en hårdgjord ränna på ca. 600 millimeter bredd tätt mot
fasaden (se grå ränna i principskissen i Figur 44). Rännan leder dagvattnet och eventuellt
släckvatten till dagvattenbrunnar som vidare leds bort via tätt rör till fördröjningsmagasin och
dagvattendammen. Under markytan läggs ett ca 2 meter brett tätskikt av bentonit tätt mot
fasaden. Tätskiktet installeras med ränndal och erforderliga brunnar som ansluts med tätt rör
och leds via fördröjningsmagasin till dagvattendamm (se lila tätskikt i principskissen i Figur 44).
Fördröjningsmagasinen och dagvattendammen kommer att ha möjlighet till avstängning av
utloppet. Vid behov kan släckvattnet tas upp med hjälp av tankbil.
Byggnadens olika tätskikt och hanteringen av släckvatten hindrar att eventuellt släckvatten når
mark och grundvatten. Avstängning av utlopp från magasin och damm förhindrar att släckvatten
når Brunnsviken. Släckvatten från en eventuell brand kan därmed hanteras utan risk för negativa
konsekvenser för grundvattenförekomsten eller Brunnsviken.
6.4.5 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
I scenariot där befintlig byggrätt realiseras bedöms påverkan på yt- och grundvatten bli snarlik
den med planförslaget förutsatt att gröna tak och hantering av dagvatten och släckvatten sker
på samma sätt som i planförslaget.
I scenariot där befintlig byggrätt släcks ut bedöms konsekvenserna bli lika de i nuläget.
Parkeringen blir kvar och därmed också de föroreningar som den typen av markanvändning
medför. Dagvattenutredningen redovisar en ökad avrinning från planområdet vilket beror på den
ökade nederbörd som klimatförändringarna väntas medföra. På sikt kan det eventuellt medföra
behov av att utöka dagvattendammen som i nuläget tar emot överskottsvatten från planområdet.
6.4.6 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Dagvattenläggningar som växtbäddar, översilningsytor och diken behöver placeras och utformas
så att de inte kommer i konflikt med de träd som ska bevaras.
Fortsatta grundvattenavvägningar kommer att utföras månadsvis tillsvidare för att kartlägga
grundvattenytans fluktuation. Mätningar bör utföras under minst ett år för att fastställa
dimensionerande grundvattennivå. Vidare behöver en utredning av lämplig hantering av
dagvatten och släckvatten fördjupas inför genomförandet av detaljplanen.
Om det under byggtiden blir aktuellt med schakt under den nivå som vattenskyddsföreskrifterna
anger, ska dispens för detta sökas hos länsstyrelsen.
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6.5

BULLER

6.5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Då enbart kontor planeras inom planförslaget är inte riktvärden i förordning 2015:216
tillämpbara då de gäller för bostäder. Istället gäller Boverkets byggregler (BBR) som anger att om
ljudklass C, enligt Svensk Standard SS 25268:2007 + T1:2017, uppfylls anses kraven uppfyllda.
Ljudklass C innebär att inomhus ska bullernivåer från trafik inte vara högre än30 dBA ekvivalent
nivå och 45 dBA maximal nivå.
Enligt Solna stads policy "På väg mot ett hållbart Solna" bör ljudklass B tillämpas för kontor.
Ljudklassningen omfattar utöver trafikbuller också buller från olika ljudkällor inomhus.
Nationalstadsparken är utsatt för stor bullerexponering från flera stora vägar, men den är störst
i Solna. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken i Solna är det långsiktiga
målet för trafikbuller att bullernivåerna inte ska överskrida 40–45 dBA i park- och naturmiljön.
Den anger också att ”I allmänhet ska man eftersträva att bullernivåerna ej överskrider 55 dBA i
park- och naturmiljön.”
Naturvårdsverket anger att ekvivalenta bullernivåer i tätortsnära rekreationsområden bör vara
under 55 dBA, och Trafikverket anger i TDOK 2014:1021 att ekvivalenta bullernivåer i
tätortsnära rekreationsområden ska vara som högst mellan 45 och 55 dBA.
6.5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
En bullerutredning har tagits fram för projektet (Akustikbyrån, 2020). Bullerutredningen visar att
trafiken på E4:an medför höga bullernivåer inom det föreslagna planområdet och
Nationalstadsparken. Idag sprider sig bullret in i Nationalstadsparkens områden med natur- och
rekreationsvärden. Området öster om planområdet är utöver att vara en del av
Nationalstadsparken även ett utpekat strövområde och landskapspark i Solnas grönplan. Ljudet
från E4:an är här påtagligt och ekvivalenta ljudnivåer ligger betydligt över 45 dBA, upp mot 70
dBA i området närmast E4, se Figur 45. I Figur 46 visas maximala nivåer från vägtrafiken på E4.
Bullerutredningen baseras på trafiksiffror från 2017 och 2018.
6.5.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Den bullerutredning som gjorts (Akustikbyrån, 2020) visar att trafiken på E4:an medför mycket
höga ekvivalenta ljudnivåer, upp till 70–75 dBA, vid den fasad på byggnaden som är riktad mot
E4:an. De maximala ljudnivåerna vid fasaden beräknas uppgå till 76–85 dBA. Den rådande
bullersituationen medför därför höga krav på fasadernas ljudisolering på den nya byggnaden för
att klara ljudklass C inomhus, 30 dBA ekvivalent ljudnivå.
Den planerade byggnaden begränsar bullerspridningen in i Nationalstadsparken och
planförslaget medför en förbättrad ljudmiljö för stora delar av park- och naturmiljön inom och
kring planområdet. Den bullerdämpande effekten är som störst direkt bakom den nya
byggnaden och effekten avtar med avståndet in i parkmiljön. Norr och söder om planområdet
avtar effekten snabbt. Som lägst beräknas ljudnivåerna i park- och naturmiljöerna i anslutning
till planområdet bli under 45 dBA, vilket innebär en sänkning med upp till 25 dBA av den
ekvivalenta ljudnivån. Hela planområdet beräknas få mellan 10 och 20 dBA lägre ljudnivåer, se
Figur 47.
Att en stor del av park- och naturområdet som idag har ljudnivåer mellan 55 och 70 dBA
beräknas få ekvivalenta ljudnivåer under 55 dBA är en betydande förbättring och i linje med
målet att den ekvivalenta ljudnivån ska vara under 55 dBA i Nationalstadsparkens park- och
naturområden. Målsättningen om att trafikbuller ska understiga 45 dBA ekvivalenta ljudnivåer
inom Nationalstadsparken uppfylls på några avgränsade platser. Planförslaget medför att de
riktvärden som Naturvårdsverket och Trafikverket anger för rekreationsområden klaras i stora
delar av området. Genomförandet av planförslaget bedöms därmed medföra stora positiva
konsekvenser, vad gäller minskad störning från vägtrafiken, i park- och naturmiljön i
planområdet och dess närhet.
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Figur 45. Kartan visar ekvivalenta bullernivåer från vägtrafik i området, källa: Akustikbyrån T4p. Blå ring
visar planförslagets ungefärliga läge.

Figur 46. Kartan visar maximala bullernivåer från vägtrafik i området, källa: Akustikbyrån T4p. Blå ring
visar planförslagets ungefärliga läge.
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Figur 47. Kartan visar ekvivalenta bullernivåer från vägtrafik i området efter utbyggnad enligt planförslaget,
källa: Akustikbyrån T4p.

Figur 48. Kartan visar maximala bullernivåer från vägtrafik i området efter utbyggnad av planförslaget,
källa: Akustikbyrån T4p.
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Längre in i park- och naturmiljön, bort mot Brunnsviken och norr och söder om planområdet
beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna sjunka med mellan 0 och 10 dBA. Planförslaget beräknas
också medföra att en större del av park- och naturområdet i denna del av Nationalstadsparken
får maximala ljudnivåer lägre än 55 dBA, se Figur 48.
Akustikbyrån som utfört bullerberäkningarna har bedömt att det inte finns behov av att räkna
upp trafiksiffrorna eftersom dagens höga trafikflöden innebär att tillkommande trafik inte
medför någon betydande skillnad i ljudnivåer vid horisontåret 2030.

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Gällande detaljplan medger en lägre bebyggelse mot E4:an än i planförslaget. Bebyggelsens
funktion som bullerskärm minskar därmed något och mer buller kan nå in i de bakomliggande
natur- och parkmiljöerna jämfört med planförslaget.
Scenariot där nuvarande byggrätt släcks ut medför en situation som i all väsentlighet liknar den
idag med höga bullernivåer i denna del av Frösundavik.
6.5.4 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
På grund av de höga ljudnivåerna vid fasaden mot E4:an behöver åtgärder för att dämpa
bullernivåer inomhus i kontorslokalerna studeras särskilt för att klara ljudklass C enligt BBR. Med
rätt åtgärder kan god ljudmiljö inomhus uppnås.

6.6

LUFTKVALITET

6.6.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Miljökvalitetsnormer för luft anger halter av luftföroreningar utomhus som inte ska överskridas
där människor stadigvarande vistas. För luftkvaliteten i stadsmiljö är det normerna för
kvävedioxid, NO2, och partiklar, PM10, som är svårast att klara och därmed mest relevanta som
bedömningsgrunder.
Sveriges riksdag har även tagit fram det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som har hårdare
krav än miljökvalitetsnormerna. Syftet med målet är att skydda människors hälsa och miljö.
Halterna av luftföroreningar får inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd
mot sjukdomar, påverkan på djur samt natur- och kulturmiljö. Miljökvalitetsmålet är inte
bindande men ska var vägledande.
Tabell 5. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10, i utomhusluft
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Tabell 6. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2, i utomhusluft.

6.6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Trafiken på E4:an innebär utsläpp av luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten inom
planområdet, samt området runtomkring. Baserat på luftföroreningskartorna framtagna av SLBanalys, på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund, finns det framförallt risk för att
riktvärdena som är preciserade för miljökvalitetsmålet Frisk luft överskrids inom området.
Illustrationerna som visar beräknade års- och dygnsmedelvärden för partiklar, PM10 och
kvävedioxid, NO2, samt timmedelvärden för NO2 med 2015 års utsläpp.
Utifrån kartorna i Figur 49, Figur 50, Figur 51 och Figur 52 framgår att det framförallt är
miljökvalitetsmålen för PM10år, PM10dygn samt NO2, timme som överskrids mest och därmed kan vara
svårast att nå. Miljökvalitetsnormerna överskrids närmast E4, och utifrån kartorna är det
framförallt PM10dygn, NO2, dygn och NO2, timme som kan överskridas väster om den planerade
byggnaden.

Figur 49. Kartan visar PM10 årsmedelhalt. Röd ring visar planförslagets ungefärliga läge.
Källa: SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund
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Figur 50. PM10 dygnsmedelhalt. Röd ring visar planförslagets ungefärliga läge.
Källa: SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Figur 51 Kvävedioxid (NO2) dygnsmedelhalt. Röd ring visar planförslagets ungefärliga läge.
Källa: SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund
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Figur 52 Kvävedioxid (NO2) timmedelhalt. Röd ring visar planförslagets ungefärliga läge.
Källa: SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund
6.6.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
En ny byggnad enligt planförslaget påverkar spridningen av luftföroreningar från trafiken på E4.
På vägsidan sker en viss koncentration men en preliminär bedömning är att då vägområdet är
stort och väl ventilerat betyder det inte någon betydande höjning av föroreningshalterna inom
vägrummet. Halterna vid bebyggelse på motsatt sida om E4:an påverkas inte.
SLB-analys har i andra studier undersökt om byggnader kan skärma av luftföroreningar och
kommit fram till att en byggnad högre än ca 15 meter, med sammanhängande fasad, kan skydda
området innanför då denna höga byggnad hindrar spridning av luftföroreningar, se Figur 53.
Detta medför att luftkvaliteten innanför en sådan byggnad blir bättre. Det är därför troligt att
planförslaget medför en viss förbättring av luftkvaliteten i parken innanför byggnaden och
därmed minskar exponeringen för luftföroreningar för dem som vistas där eller passerar på
gång- och cykelvägarna.
Byggnaden kommer att ha luftintag från parksidan vilket säkerställer att luftkvaliteten inomhus
inte påverkas negativt av närheten till E4.
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Figur 53. Principskiss som visar hur en hög byggnad kan fungera som barriär och hindra att
luftföroreningar sprider sig till bakomliggande byggnader. Rött fält visar högst halt av luftförorening.
6.6.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativets byggnad blir lägre men kommer antagligen även den att ha en viss
avskärmande effekt för parkmiljön.
Jämförelsealternativet där parkeringen blir kvar medför att dagens situation kvarstår.
6.6.5 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Att luftintag sker från parksidan regleras i planbestämmelserna.
6.7

OLYCKSRISK

En riskinventering som kartlagt olika riskobjekt har genomförts av Briab Brand &
Riskingenjörerna AB (2019). Inventeringen visar att den risk som i MKB är relevant att redovisa är
risken om farligt gods eftersom riskerna alltid ska bedömas vid fysisk planering inom 150 meter
från transportled för farligt gods (Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands
län, 2006). Andra riskkällor är inte aktuella.
6.7.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Länsstyrelsens riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras
farligt gods
Utgångspunkten för bedömningen är länsstyrelsens riktlinjer. Intill primära transportleder för
farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter. Inom 30 meter
ska följande åtgärder säkerställas genom planbestämmelser:
•
glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30
•
fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30
•
friskluftsintag ska riktas bort från vägen
•
det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt.
Figur 54 visar rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika
typer av markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten
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Figur 54. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning (Länsstyrelsen Stockholm, 2016).
6.7.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger ca 30 meter från E4:an, se Figur 55. Enligt Trafikverket utgör E4:an en primär
transportled för farligt gods vilket innebär att den får användas för genomfartstrafik och att alla
klasser av farligt godstransporter1 kan gå där. De olyckor som kan ske på väg E4 med farligt
gods beskrivs kortfattat som olyckor som leder till brand (större pölbränder), explosioner av
olika slag samt utsläpp och spridning av giftiga ämnen (gasmoln som sprids med vinden). Inga
Sevesoanläggningar eller andra farliga verksamheter har identifierats inom eller i planområdets
närhet.
Väg E4 har en påfartsramp som ligger omkring 13 meter från planområdet. Enligt Trafikverket är
påfartsrampen inte en transportled för farligt gods. I närheten av planområdet har det inte
identifierats några verksamheter som föranleder regelbundna transporter av farligt gods längs
av-/påfartsvägarna.

1

Transporter med farligt gods delas in i 9 olika klasser för ämnen med liknande risker vid
transport på väg. Klassificeringen benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för
transport av farligt gods på landsväg.
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Figur 55. Avstånd från väg E4 och påfartsvägen till planområdet. Källa: Briab 2019
6.7.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Genomförda riskberäkningar visar att risknivån för planområdet ligger inom ”ALARP” 2området, vilket betyder att rimliga och kostnadseffektiva åtgärder bör vidtas för att sänka
olycksrisken. Figur 56 visar beräknad risknivå i förhållande till gränserna för acceptabel och
oacceptabel risk. Nivåer över röd markering ligger inom det ”oacceptabla området”. Nivåer
mellan röd och grön markering är ALARP-området. Nivåer under grön markering visar på
acceptabel risk. I beräkningarna har hänsyn tagits till att omgivningen har en naturlig invallning,
det vill säga påfartsvägen och diket fungerar som en invallning mot väg E4.
Riskbedömningen görs med hänsyn till både olyckors frekvens och den skada de kan orsaka.
Konkret innebär detta att en bebyggelse kan tillåtas på ett visst avstånd i huvudsak för att
frekvensen för en olycka är mycket liten.
Eftersom planområdet ligger inom ca 30 meter från väg E4, regleras följande skadebegränsande
åtgärder i planbestämmelserna:
•
Fasad mot E4:an utförs i obrännbart material (gäller fasad inom 40 meter från vägen).
•
Friskluftsintag ska vara riktade mot parksidan och bort från väg E4 gäller byggnad (inom
50 meter från vägen).
•
Det ska finnas utrymningsmöjligheter i riktning bort från väg E4 (gäller byggnad inom
50 meter från vägen).
Förutom ovanstående åtgärder är en förutsättning att den naturliga invallningen behålls mellan
E4:an och planområdet (det vill säga en höjdskillnad alternativt ett dike som hindrar vätska att
rinna mot planområdet vid olycka, samt avåkningsskydd från E4:an mot planområde).

2

ALARP betyder As low as reasonably practicable, det vill säga så lågt som det är praktiskt
rimligt.
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Figur 56. Individrisk längs med väg E4. Den svarta linjen visar beräknad risknivå.
6.7.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Gällande byggrätt i nollalternativet har samma avstånd till E4:an, och skyddsåtgärder och
konsekvenser blir därmed samma som för planförslaget.
I jämförelsealternativet där byggrätten släcks ut tillkommer ingen byggnad och dagens situation
kvarstår.
6.7.5 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Räddningstjänstens insats mot byggnader
Byggnader uppförs ibland med förutsättning att räddningstjänstens stegmateriel ska användas
som en av utrymningsvägarna. Detta bör beaktas i planprocessen så att
utrymningsmöjligheterna inte omöjliggörs i plan. Det är också nödvändigt för
räddningstjänstens fordon att ha körbar åtkomst till byggnadernas närhet, för att kunna etablera
en släckinsats.

6.8

RAS OCH SKRED

6.8.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för
ändamålet med hänsyn till risker för översvämning och erosion (2 kap. 5 §).
6.8.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
En geoteknisk och miljöteknisk undersökning inom fastigheten Haga 2:8 i Solna har genomförts
(Tyréns AB, 2020).
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består området av postglacial lera och isälvssediment, se Figur 57.
Utförda undersökningar visar att området till största delen består av isälvssediment med
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varierad finkornighet. Fyllnadslagret består till största delen av grusig sand eller sandigt grus
och bedöms ha en mäktighet på ca 2 till 3,5 meter.
Inom planområdet ligger berget relativt djupt, omkring 20 till 30 meter under markyta.
Topografi
Höjdskillnaden mellan planområdets norra och södra del är stor men eftersom ytan för
parkeringen är terrasserad så finns endast flacka lutningar. Den geotekniska undersökningen
redovisar att markytans generella lutning inom planområdet är flackare än 1:10 och
totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Befintliga slänter inom området är låga (<2
meter), har en släntlutning på ca 1:1,5 och bedöms inte påverka totalstabiliteten.

Figur 57. SGU:s jordartskarta. Enligt jordartskartan består området av fyllningsjord ovan isälvssediment i
norra delen, av postglacial lera i områdets mellersta och södra del samt av isälvssediment i områdets östra
del.
6.8.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Planområdet bedöms vara lämpligt för bebyggelse och inte utsatt för risk för ras och skred.
Följande aspekter ligger till grund för den bedömningen:
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•
•
•
•

Parkeringsytorna är idag terrasserade. Risk för totalstabilitetsbrott bedöms vara låg på
grund av den flacka topografin samt att laster från byggnader ej bedöms påverka
marken utan överförs till bärkraftig mark via spetsburna pålar.
Laster från byggnader som överförs till fast och bärkraftig mark via spetsburna pålar
bedöms ej påverka stabilitetsförhållandena i området.
Området bedöms utifrån nu utförda undersökningar och rådande geotekniska
förutsättningar kunna bebyggas med konventionella metoder och inte erfordra särskilda
planbestämmelser.
De geotekniska förhållandena inom området bedöms inte påverkas av ett framtida
varmare och blötare klimat.

6.8.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
För bebyggelse enligt gällande byggrätt är förutsättningar och konsekvenser de samma som för
planförslaget.
De geotekniska förhållandena inom området bedöms inte påverkas av ett framtida varmare och
blötare klimat och risken för ras och skred bedöms oförändrad i jämförelsealternativet jämfört
med nuläget.
6.8.5 ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Inför grundläggningsarbetena utförs kompletterande undersökningar för att välja lämpligast
grundläggningsmetod.
När utformning av källare/garage är fastställd skall den lokala stabiliteten kontrolleras såväl som
totalstabilitet från E4/Uppsalavägen samt från höjdparti nordöst om aktuellt område.
6.9

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

6.9.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Enlig portalparagrafen i miljöbalken, ska marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt
användas så att från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt ska en
långsiktigt god hushållning tryggas. Generationsmålet innebär att en hållbar utveckling betyder
att vi idag kan tillgodose våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att
tillgodose sina behov.
6.9.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet innebär bebyggelse i kanten av Stockholmsåsen. En rullstensås och grundvattnet i
dess grusavlagringar är geologiska resurser där åsmaterialet ses som en ändlig resurs och
grundvattnet i dess grusavlagringar ses som en förnyelsebar resurs.
En rullstensås är en lång ås bestående av stenar, grus och sand som har bildats när
smältvattensediment transporterats i isälvar under glaciärisen under istider. Åsarna kan vara upp
till flera hundra kilometer långa och de varierar i höjd och bredd. De utgör stora
grundvattenreservoarer och är därför viktiga att bevara. En rullstensås renar även grundvatten,
har god grundvattenföring och kan användas för bildande av konstgjort grundvatten. För att
trygga framtida vattenförsörjning behöver rullstensåsarna bevaras och deras grundvatten
skyddas.
Naturgrus är en naturresurs som länge brutits från rullstensåsar i Sverige men som idag så långt
möjligt ersätts med bergkross. Utvinning av åsmaterialet på platsen är inte aktuellt och åsens
värde som naturresurs gäller framför allt grundvattnet.
Det översiktliga resultatet av den geotekniska undersökning som gjorts visar att det översta
marklagret inom planområdet består av fyllnadsmaterial bestående av sand och grus. Detta lager
bedöms vara mellan 2 och 3,5 meter tjockt. Under detta lager finns ett lerlager som bedöms
vara ca 6 meter tjockt. Under lerlagret finns ett upp till 30 meter tjockt lager friktionsjord,

2020-08-20
78(86)

troligtvis sand. Det tjocka lerlagret medför troligen att en mindre del regnvatten i planområdet
bidrar till grundvattenbildningen än om marken varit mer genomsläpplig.
Den grundvattenmätning som gjorts visar att grundvattnet ligger ca 3 meter under markytan i
den norra delen och drygt 7 meter under markytan i den södra delen. Fler mätningar kommer att
utföras för att säkert kunna bedöma grundvattennivån i området. Se också avsnitt 6.4 om yt- och
grundvatten.
Grundvattnet skyddas av föreskrifter för vattenskyddsområde Frösundavik och av
miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna SE658699-162554. För
utförligare redovisning se avsnitt 6.4.
6.9.3 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Det åsmaterial som har betydelse som naturresurs ligger under lerlagret och det översta
marklagret av fyllningsjord och påverkas inte av utbyggnad enligt planförslaget.
Som också redovisas i avsnitt 6.4 ska grundläggningsnivå för byggnaden följa föreskrifterna för
vattenskyddsområdet och ligga en meter över grundvattennivån. Tillfälligt under byggtiden kan
schakt komma att ske under denna nivå. I driftskedet bedöms byggnaden inte ha någon
påverkan på grundvattnet.
6.9.4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
I scenariot där befintlig byggrätt utnyttjas är det möjligt att schaktarbeten kommer att ingå.
Eftersom även detta scenario omfattas av vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter bedöms
risken för påverkan på grundvatten, men även på naturgrus, vara likartad den i planförslaget.
Jämförelsealternativet där byggrätten släcks innebär att ingen schaktning och därmed möjlig
påverkan på grundvatten eller naturgrus kan uppstå. Däremot kvarstår risken att föroreningar
från parkeringsytan når grundvattnet även om risken är liten eftersom lerlagret bedöms hindra
dagvatten från att nå grundvattnet.

7

SAMLAD BEDÖMNING

7.1

NATIONALSTADSPARKEN

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar planförslagets konsekvenser för de värden för
kulturmiljö, naturmiljö och rekreation som bestämmelserna om Nationalstadsparken avser att
skydda. För bedömningen om byggnation inom Nationalstadsparken hänvisas till
planbeskrivningen.
7.1.1 KULTURMILJÖVÄRDEN
Utformning och placering av en ny byggnad har betydelse för hur den samspelar med
Nationalparkens värden både i närområdet och om den kan ses från flera delar av parken.
Brunnsvikens historiska landskap
En utgångspunkt i planarbetet har varit att den nya byggnaden inte ska förändra upplevelsen av
Brunnsvikens kulturhistoriska parklandskap. Analys av vyer från kulturhistoriskt viktiga punkter
kring Brunnsviken har varit vägledande. Byggnadshöjden i planförslaget har därför anpassats så
att den ligger under nivå för befintliga trädkronor kring planområdet. Fotomontage av
planförslaget visar att från Brunnsviken kommer den nya byggnaden endast att skymtas bakom
trädtopparna från en av vypunkterna, Polska udden. Med planförslaget bevaras siktstråk, vyer
och upplevelsen av naturmarker i förhållande till de engelska parkmiljöerna kring Brunnsviken.
Detta ligger i linje med målbilden för delområdet Brunnsviken i Vård- och utvecklingsplanen för
Nationalstadsparken.
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Närområdet
De två historiska gårdsmiljöerna Annelund och Linnéaholm kommer att uppfattas som två
separata historiska öar i landskapet. De ligger utanför det föreslagna detaljplaneområdet och
påverkas inte fysiskt av ny bebyggelse. Visuellt och upplevelsemässigt bidrar dock den nya
bebyggelsen till att gårdarna och vägavsnittet minskar i betydelse som bärare av platsens
historiska karaktär.
Gamla ekar och framför allt lindarna har stor betydelse för områdets karaktär och för
upplevelsen av landskapets tidsdjup och kommer att bevaras. Planen säkerställer att den stora
ek som finns inom planområdet bevaras liksom de gamla lindarna som är en rest av den allé
som kantade Gamla Uppsalavägen som förr fortsatte norrut där E4:an går idag.
Idag påverkar bullret från trafiken på E4:an upplevelsen av det historiska landskapet. Med den
nya byggnaden längs E4:an kommer ljudvolymen från trafiken att reduceras avsevärt inne i
parken, vilket är positivt för upplevelsen av kulturmiljön i denna del av Nationalstadsparken.
Sammanfattningsvis medför planens genomförande en stor förändring i närområdet men
bedöms inte skada de värden som bestämmelserna för Nationalstadsparken avser att skydda.
7.1.2 NATURMILJÖVÄRDEN
Planförslagets utformning av bebyggelse och hårdgjorda ytor, samt utförande under byggskedet
har betydelse för hur Nationalstadsparkens naturvärden påverkas. Inriktningen i planarbetet har
varit att undvika intrång i parklandskap och naturmiljö. Naturvärdesinventering, kartläggning av
skyddsvärda träd och analys av habitatnätverk har utgjort underlag för att anpassa planförslaget
till omgivande natur, i enlighet med Solnas fördjupade översiktsplan (FÖP) för
Nationalstadsparken, Solnadelen.
Ny bebyggelse placeras huvudsakligen på och i anslutning till tidigare ianspråktagna områden.
En mindre del av den nya byggnaden sträcker sig dock delvis ut över mark som i dag är
vegetationstäckt. I naturinventeringen betecknas den som ruderatmark utan något betydande
naturvärde och ianspråktagandet bedöms därför inte medföra skada på områdets naturvärde. Då
en del av nuvarande parkeringsyta kommer att utvecklas till parkmark kommer relationen mellan
vegetationsyta och mark för byggnad/parkering att vara i samma storleksordning som idag se
redovisning av ytor i planförslaget i Figur 9 jämfört med nuläget i Figur 12. De gröna tak som
anläggs ingår inte i ytberäkningarna men inför en ny typ av vegetationsyta. Om de också kan
utveckla livsmiljöer av värde för växter och djur återstår att se.
De livsmiljöer som är knutna till spridningssamband för ek och lind bedöms inte påverkas av
planförslaget då de inte tas i anspråk av bebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverka
områdets funktion som ekologiskt spridningsområde negativt eller medföra att
spridningskorridorer försvagas.
Naturvärden inom och i närheten av planområdet är framförallt knutna till förekomsten av gamla
träd. Även andra träd kan vara värdefulla på grund av dess storlek, ålder eller förekomst av död
ved och håligheter. Skyddsvärda träd får inte fällas eller skadas. Inom planområdet finns 43 träd
som klassas som skyddsvärda. Störst fokus har legat på bevarandet av den stora eken och de
fyra lindarna som alla är särskilt skyddsvärda träd. Särskilda skyddsåtgärder har tagits fram för
att ge goda förutsättningar för att säkerställa bevarandet. Planförslaget bedöms inte heller
innebära någon påverkan på allén mellan planområdet och Annelund, som är en av
Nationalstadsparkens utpekade värdefulla alléer, förutsatt att träden skyddas från påverkan
under byggtiden. Innan genomförande behövs närmare kontroll av åtgärdsbehov även för övriga
träd.
Planförslaget följer dock inte helt förbudet mot trädfällning eftersom två lönnar, två popplar och
en ek, som på grund av sin storlek klassas som skyddsvärda, behöver fällas i planområdets
norra del. Detta föreslås kompenseras med plantering av träd av samma sort på lämpligare plats
i omgivningen. Eftersom träden inte bedömts hysa några betydande naturvärden idag är
bedömningen att de kan ersättas utan att skada områdets naturvärde. Eken finns dock med i
stadens inventering av värdefulla träd, som bland annat omfattar ekar från 50 centimeter
stamdiameter och uppåt. Eftersom det är svårt att ersätta den med en lika stor ek kommer det
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att ta längre tid innan trädet uppnår hög ålder och kan utveckla de höga naturvärden som är
förknippade med gamla ekar.
Sammanfattningsvis bedöms inte genomförande av planförslaget skada de värden som
bestämmelserna för Nationalstadsparken avser att skydda.
7.1.3 REKREATIVA VÄRDEN
Nationalstadsparkens värde för rekreation bygger på natur- och kulturmiljöernas värden. Till
dem kommer aspekter som tillgänglighet, trygghet och samband så som väl fungerande gångoch cykelvägnät. Ytterligare en aspekt är störningar, eller frihet från störningar.
Planförslagets bebyggelse medför ökad trygghet i området genom att fler människor vistas i
området. Publik verksamhet i paviljongen kan skapa en ny mötesplats. Huvudbyggnaden har en
betydande bullerdämpande effekt vilket minskar störningen från E4:an och kan göra det
trevligare att vistas både i parken i vid Annelund. Bättre gång- och cykelförbindelse över E4:an
gör det enklare att nå Nationalstadsparken från Frösunda.
Sammanfattningsvis kan planförslaget bidra till att öka rekreationsvärdet för denna del av
Nationalstadsparken.
7.2

YT- OCH GRUNDVATTEN

Den planerade dagvattenhanteringen innebär att dagvatten inom planområdet kommer att
fördröjas och renas i flera steg innan det når grundvattnet eller avleds till Brunnsviken. Därmed
minskar också föroreningarna till yt- och grundvatten jämfört med nuvarande markanvändning.
Minskningen av kväve och fosfor till Brunnsviken bidrar till att öka möjligheterna att uppnå god
ekologisk status. Tillförseln av förorenande ämnen minskar också, vilket är av betydelse för
Brunnsvikens kemiska status. Planområdet är en mycket liten del i hela Brunnsviken
tillrinningsområde. Förbättringen av kvaliteten på avrinnande vatten från området bedöms ändå
bidra, om än i liten omfattning, till förbättringen av Brunnsvikens vattenkvalitet.
Lägsta grundläggningsnivå planeras till en meter över grundvattennivån. Fler mätningar kommer
att ge en bättre bild av grundvattennivåerna så att mått enligt föreskrifterna för
vattenskyddsområdet kan uppnås. Om schaktning under byggtiden kan komma att ske under de
nivåer som anges i föreskrifterna krävs länsstyrelsens dispens.
Minskade föroreningar i dagvattnet medför minskad risk att förorena grundvattnet, vilket bidrar
till att bibehålla god kemisk grundvattenstatus i vattenförekomsten Stockholm-Solna, även om
betydelsen av förändringen inte är stor eftersom ett tjockt lerlager sannolikt hjälper till att
skydda grundvattenförekomsten från föroreningar i infiltrerande vatten.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte äventyra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.
7.3

ÖVRIGA MILJÖASPEKTER

7.3.1 BULLER
Den planerade byggnaden beräknas minska bullerspridningen in i Nationalstadsparken och
planförslaget bedöms därför medföra förbättrad ljudmiljö och minskad störning för stora delar
av park- och naturmiljön inom och kring planområdet. Krav på ljudmiljö inomhus i
kontorsbyggnaden bedöms kunna tillgodoses genom förstärkt ljuddämpning av byggnadens
sida mot E4:an.
7.3.2 LUFTKVALITET
På byggnadens vägsida sker en viss koncentration av luftföroreningar, men då vägområdet är
stort och välventilerat bedöms det inte medföra någon betydande höjning av föroreningshalterna
inom vägrummet. Halterna vid bebyggelsen på motsatt sida om E4:an bedöms inte påverkas.
Byggnaden kommer att ha luftintag från parksidan vilket säkerställer att luftkvaliteten inomhus
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inte påverkas negativt av närheten till E4:an. Planförslaget bedöms inte medföra risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft i miljöer där människor stadigvarande vistas.
7.3.3 OLYCKSRISK
Riskutredningen visar på de åtgärder som bör vidtas och dessa har införts som
planbestämmelser. Brandskydd, luftintag och utrymningsvägar regleras för att undvika stor risk
om en olycka med farligt gods skulle inträffa på E4:an. Närheten till transportleden för farligt
gods bedöms därmed inte hindra den planerade bebyggelsen.
7.3.4 RAS OCH SKRED
Enligt den geotekniska utredning som utförts i planarbetet är området lämpligt för bebyggelse
och inte utsatt för ras- och skredrisker.
7.3.5 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER
Stockholmsåsen och grundvattnet i dess grusavlagringar är geologiska resurser där åsmaterialet
är en ändlig resurs och grundvattnet en förnyelsebar resurs. Det åsmaterial som har betydelse
som naturresurs ligger under lerlagret och det översta marklagret av fyllningsjord och påverkas
inte av utbyggnad enligt planförslaget. Utbyggnaden ska ske med hänsyn till
skyddsföreskrifterna för grundvattnet.
7.3.6 ÖVRIGT
Några betydande kumulativa effekter har inte identifierats i utredningsarbetet.
7.4

MILJÖMÅL

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till år 2020
(2050 då det gäller klimatmålet). De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ned i del- och
etappmål, samt regionala och lokala miljömål. I denna MKB bedöms endast de lokala miljömålen
som relevanta att ta ställning till.
Länsstyrelserna ansvarar för att bryta ned de nationella målen till regional nivå. I den regionala
miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen valts ut som primära att arbeta med i
Stockholms län. Planförslagets inriktning kommenteras i förhållande till de sex regionala målen.
Mål
Ett rikt växt och djurliv

Positivt, negativ eller
neutralt

Träd fälls men ersätts,
parkeringsyta blir parkmark
För tidigt att bedöma,
utformning har stor betydelse
Solceller planeras på taken
Byggnaden ger viss minskning
av spridning av luftföroreningar
mot parkmarken
Spill från parkeringen upphör
släckvatten ska omhändertas
Med planförslaget införs
dagvattenhantering som minskar
tillförseln av näringsämnen till
Brunnsviken.
Minskat buller i
rekreationsområdet, ökad
trygghet i parken

-/ +

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

(+)

Giftfri miljö

(+)

Ingen övergödning

+

God bebyggd miljö

+

Kommentar
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7.5

STRATEGI FÖR SOLNA STADS MILJÖARBETE
antagen av kommunstyrelsen 2020

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla
Solnabor. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
sätt. Staden ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden, samtidigt som barriärer
byggs bort och viktiga miljövärden säkras. För att uppnå visionen och de övergripande målen
ska miljöarbetet fokusera på följande områden:
•

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling och hushålla med naturens resurser.
Marken ska utnyttjas effektivt och goda kollektivtrafiklägen ska användas för
bebyggelse. Staden ska skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder,
arbetsplatser och service. Parker och andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i
stadsmiljön. Planeringen ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem, som
främjar kollektivt resande och gång- och cykeltrafik.

•

Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av
kollektivtrafiken och åtgärder för att minska andelen biltrafik. Solna ska verka för en
vidare utbyggnad av tunnelbanan/tvärbanan och för en utveckling av
kollektivtrafiknoderna i staden. Ett modernt gång- och cykelvägnät ska utvecklas med
inriktningen att det ska vara möjligt att nå hela staden genom att gå eller cykla. Staden
ska arbeta för en energieffektivisering och öka användningen av förnyelsebar energi.
Anslutning till miljövänlig fjärrvärme ska understödjas i all nybyggnation.

•

Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande. Det ska vara
nära till parker och andra gröna ytor, som ingår som naturliga delar i stadsmiljön.
Staden ska arbeta för att minska buller och förbättra luft- och vattenkvaliteten. Goda
boendemiljöer ska skapas vid planering av nya bostäder och en god inomhusmiljö i de
egna fastigheterna ska säkerställas. Stadens verksamheter ska undvika användningen av
farliga ämnen och hantera kemikalier på ett sätt som minimerar riskerna.

Det är framför allt strategin för hållbar stadsutveckling som är tillämpbar för planförslaget.
Planförslaget är i linje med strategin genom att utbyggnaden huvudsakligen sker på mark som
redan är ianspråktagen och utsatt för störning och att etableringen av arbetsplatser används så
att bullerstörningar minskar.

8

FORTSATT ARBETE

8.1

REKOMMENDATIONER

Följande kan inte styras av detaljplanen men är rekommendationer för att tillvarata
planområdets potential för utveckling av Nationalstadsparkens värden i Frösundavik.
Fullfölj ambitionerna att anpassa byggnaderna till platsen och utveckla den nya parkmarken.
Var noga med skyddet av träd vid projektering och i byggskedet. Anpassa konstruktionerna för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för bevarande av skyddsvärda träd. Utveckla behovet av
åtgärder för skyddsvärda träd och förbättra om möjligt förutsättningarna för träden.
Utveckla den nya parkmarken kring byggnaderna så att de både kan bidra till ökad biologisk
mångfald i området och till upplevelsen av rekreativ grönska. Utveckling av parkmarken är också
viktig för upplevelsen av kulturmiljön kring Annelund.
Använd paviljongbyggnaden för publik verksamhet så att den kan öka rekreationsvärdet i denna
del av Nationalstadsparken.
Anlägg och sköt om byggnadernas gröna tak så att de kan bli en ny vegetationsmiljö som kan
öka områdets biologiska mångfald.
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Utforma växtbäddarna för dagvattenhanteringen så att de både kan skapa nya naturvärden i
området och bli en tillgång i parkmiljön.
8.2

UPPFÖLJNING

Uppföljning är obligatorisk för de aspekter som bedömts som betydande vid avgränsningen av
MKB. Se avsnitt 3.3.3. Även flera övriga aspekter behöver följas upp vilket också sker bland
annat i bygglov.
8.2.1 UPPFÖLJNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Påverkan på kulturmiljö, naturmiljö och rekreation samt yt- och grundvatten är de aspekter som
bedömdes som betydande i inledningen av planarbetet.
Byggnaden har anpassats till kulturmiljövärdena genom höjdsättning, placering nära E4:an och
genom av fasaderna en vägsida och en lägre sida som utformats för mötet med parken. En del i
det sistnämnda är paviljongens gröna tak som sluttar mot Annelund. Uppföljning av byggnadens
anpassning till platsen sker i bygglovsprocessen.
Områdets naturvärden är i första hand knutna till äldre träd. Uppföljning av påverkan på träd
sker inledningsvis, dels i bygglovsprocessen dels i det obligatoriska samrådet om de träd som
tas bort och hur de kompenseras. Under byggtiden ska plan för skydd av träd finnas. Fortsatt
uppföljning sker i fastighetsägarens ordinarie parkskötsel som i nuläget utförs av Naturskog
Kontinuerliga mätningar av grundvattennivån kommer tillsammans med projektering av
byggnaden att ge underlag för hur behovet av uppföljning ser ut avseende grundvattnet. Om
projektet inte fullt ut kan följa skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ska dispens sökas
och länsstyrelsen avgör om och hur förslaget kan genomföras utan att negativ påverkan på
grundvattnet.
Uppföljning av dagvattenhanteringen sker i bygglovsprocessen och genom miljökontorets tillsyn.
8.2.2 ÖVRIG UPPFÖLJNING
Uppföljning av byggnadens utformning avseende skydd med anledning av transporter av farligt
gods på E4:an följs upp i bygglovet. Det gäller också byggnadernas dimensionering för att klara
god ljudmiljö inomhus trots buller från E4.

2020-08-20
84(86)

9

REFERENSER

Akustikbyrån T4p, 2020, Kv Haga 2:8, Frösundavik, Beräkning av trafikbuller 2020-03-10
Andersson, 2019, PM Naturvärden och arter vid Frösundavik, Solna, Calluna AB
Andersson, 2020a, Naturvärdesinventering av Haga 2:8 vid Frösundavik, Solna
stad, 2019. Calluna AB.
Andersson, 2020b, Habitatnätverk och spridning Haga 2:8, Frösundavik, Solna stad.
2020-07-16, Calluna AB
Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2019, Utredning i samband med planarbetet för Frösunda
Vik Solna kommun, 2019-12-04
Länskarta Stockholms län, 2019, LStAB - Länskarta Stockholms län, https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183 Använd 1511-2019.
Länsstyrelsen i Stockholms län, 1993, Länsstyrelsens föreskrifter om fastställelse av
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna
kommun. Stockholms läns författningssamling O1FS 1993:86
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012, Vård- och utvecklingsplan för Kungliga
Nationalstadsparken Rapport 2012:33
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015, Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
Östersjökusten i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning. Fakta 2015:14.
Länsstyrelsen Stockholms län 2016, Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där
det transporteras farligt gods,
Länsstyrelsen i Stockholm, 2020, Samrådsyttrande: Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
gällande detaljplan för del av Haga 2:8 i Solna kommun
Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006, Riskhantering i
detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods
Naturskog 2020, Norra Frösundavik presentation av kompletterande inventering
Naturvårdsverket, 2020, Vattenskyddsområden Frösundavik och Ulriksdal, hämtad 2020-0114
SGU, 2019: https://apps.sgu.se/kartvisare/
SLB-analys, 2019, Luftföroreningskartor framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges
Luftvårdsförbund, http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/
Solna stad, 2008, Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen,
Solna stad 2014, Tillägg till detaljplaner för skydd av träd inom Kungliga Nationalstadsparken.
Inom Bergshamra, delar av Frösundavik, Ulriksdal och kring Stallmästaregården, upprättad
november 2014
Solna stad, 2016, Grönplan för Solna stad
Solna stad, 2016, Solna stads översiktsplan 2030:
Solna stad, 2020, Strategi för Solna stads miljöarbete 2016-2019

2020-08-20
85(86)

Solna stad, Byggnadsnämnden, 2019, Protokollsutdrag, § 94, Detaljplan för del av Haga 2:8
(BND/2019:87), 2019-09-18
Solna stad, Miljö och byggnadsförvaltningen, 2019, Tjänsteskrivelse, Detaljplan för del av Haga
2:8 2019-09-09
Tengbom, 2020, Trädbilaga skyddsvärda träd 20-03-18
Tengbom och Naturskog, 2020, Haga 2:8 Trädinventering samt överlagring bebyggelseförslag
2020-06-10
Tyréns AB, 2018, Haga 2:8 Bedömning av påverkan på utblickar i kungliga Nationalstadsparken
Tyréns AB, 2019, Geotekniskt utlåtande, Haga 2:8, Solna kommun
Tyréns AB, 2019, Undersökning betydande miljöpåverkan och avgränsning av MKB för detaljplan
del av Haga 2:8, 2019-12-02
Tyréns AB, 2020, Haga 2:8 Kulturmiljöanalys
Tyréns AB, 2020, Haga 2:8, Solna – Dagvattenutredning rev 2020-06-16
Tyréns AB, 2020, Mur, markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
Viss Vatteninformationssystem Sverige, 2009: https://viss.lansstyrelsen.se/
VIÖS AB, 2019, PM Allmänna skyddsåtgärder träd 2019-01-02
VIÖS AB, 2020, PM Utlåtande gällande förutsättningar för bevarande av ek och lindar på
fastigheten 2:8 Solna Stad. 2020-04-22

2020-08-20
86(86)

