SOLNA STAD
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Astrid Fernström

Standardförfarande
2020-11-30

1 (35)
BND2018:50

Samrådshandling

Planbeskrivning
Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11
m.fl.
inom stadsdelen Hagalund upprättad i november 2020

Handlingar
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen
 en plankarta med bestämmelser.
Underlag till detaljplanen:
 illustrationsbilaga
 dagvattenutredning
 skyfallsutredning
 miljöteknisk markundersökning
 buller- och vibrationsutredning
 riskutredning
 riskutredning översvämning
 gångflödesanalys
 två PM geoteknik, ett för Tygeln 1 och ett för Tygeln 3.
 utredning av elektromagnetisk strålning och elsäkerhet

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet med bebyggelse av blandstadskaraktär som består av tre nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåning
inom del av kvarteret Tygeln. Kontorsbyggnaderna omfattar tillsammans omkring
56 600 kvadratmeter BTA ovan mark. Befintligt parkeringshus inom Tygeln 3 kvarstår och förlängs något söderut. En ny stationsentré till pendeltågsstationen möjliggörs. Mellan Gårdsvägen och den nya stationsentrén föreslås en gångfartsgata för
pendeltågsresenärer till och från stationsbyggnaden. En ny trappa mellan Målbron
och Kolonnvägen/Gårdsvägen som integreras i bebyggelsen ersätter den befintliga
temporära trappan. Gårdsvägen utvecklas och platsen under och norr om Målbron
upprustas. I parken mellan Lilla Frösunda gård och Kolonnvägen möjliggör detaljplanen en anläggning för fördröjning av skyfallsvatten vid 100-årsregn till en om-
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fattning av 11 200 kubikmeter. Parken ska gestaltas så att den upplevs inbjudande
och attraktiv samtidigt som fördröjning av skyfallsvatten möjliggörs.
På Tygeln 3 möjliggörs 15 600 kvm BTA fördelat på två byggnader. Det befintliga
parkeringshuset avses stå kvar och förlängas något söderut medan det befintliga
kontorshuset rivs. Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent
trappa i nytt läge, infälld i byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning.
Den norra kontorsbyggnaden ansluter till Målbron och har en entré direkt ut på bron.
Målbron och platsen norr därom blir allmän platsmark i planförslaget.
På Tygeln 1 möjliggörs ungefär 41 000 kvm BTA ovan mark och parkering i garage
under mark. Idag finns en bilförsäljningsanläggning som rivs. En ny stationsbyggnad möjliggörs som en tredje stationsentré till Solna pendeltågsstation.
Med föreslagna kontorsbyggnader fortsätter den utveckling av området vid Gårdsvägen mot stadsmässig kvartersbebyggelse som påbörjats med nybebyggelsen inom
fastigheten Tygeln 2. Bebyggelseskalan har satts något lägre än i Arenastaden väster
om järnvägen. Gårdsvägen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt från planerad
och byggd sektion för Tygeln 2.
Det är önskvärt för områdets urbanitet och av trygghetsskäl att markera bottenvåningen med högre våningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull materialbehandling. Därför anger plankartan att lokaler med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i
bottenvåning mot Gårdsvägen, Kolonnvägen samt på och under Målbron och att
bottenvåning ska utformas med våningshöga glaspartier/skyltfönster. Planen anger
inte exakt höjd, bröstningshöjd, procentandel glaspartier/tät sockel i dessa bottenvåningar, då exakt utformning lämpligen avgörs i bygglovskedet. Intrycket ska vara
skyltfönsterliknande glaspartier som upplevs våningshöga och som klart dominerar i
bottenvåningarna i förhållande till täta partier.
Mellan Tygeln 1 och 3 och vid sydvästra delen av Tygeln 1 finns lågpunkter som
översvämmas vid 100-årsregn. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas
vid skyfall har en rad åtgärder för att fördröja skyfallsvatten vid 100-årsregn studerats. Flera av skyfallsåtgärderna ligger utanför planområdet. Inom planområdet föreslås anläggningar för fördröjning av skyfallsvatten i parken vid lilla Frösunda gård,
mot järnvägen på Tygeln 1 och på allmän platsmark (GATA). Planbestämmelser för
skyfallsåtgärder reglerar fördröjningsvolym, lägsta plushöjd för entréer, placering av
teknisk utrustning och utrymningsvägar, utformning av byggnader och villkor för
startbesked.
Särskilda bestämmelser i syfte att säkerställa skydd mot olyckor på järnvägen har
förts in i detaljplanen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 19 februari 2018 (§10) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för kv Tygeln 1 och Tygeln 3 för kontorsändamål. Exploateringen
ska även bidra till medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till
Arenastaden. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i
uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2018 (§ 66).
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Planområde

Ungefärligt planområde inom rödmarkerade ytor

Planområdet omfattar totalt cirka 2,5 hektar uppdelat i två delar.
Delen som innefattar Tygeln 1, Tygeln 3 och Hagalund 3:1 utgör cirka 1,75 hektar.
Fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3 gränsar i norr mot Målbron och Kolonnvägen, i
öst mot Gårdsvägen, i söder mot fastigheten Tygeln 2 och i väster mot järnvägen
med Solna station. Tygeln 1 ägs av Remulus Tygeln 1 AB (dotterbolag till Skanska
AB), Tygeln 3 ägs av Fabege Tygeln AB (dotterbolag till Fabege Stockholm AB)
och Hagalund 3:1 ägs av Solna stad.
Delen vid Lilla Frösunda gårds park utgör cirka 0,75 hektar och omfattar del av fastigheten Järva 4:11, som ägs av Solna stad. Området angränsar till bostadsområdet
Ballongberget i norr, Lilla Frösunda gård i öster, gatukorsningen Gustav III:s boulevard/Kolonnvägen i söder och Kolonnvägen i väster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs eller inte i en så kallad undersökning om betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska göras om genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan.
Solna stad har identifierat ett antal viktigare miljöfrågor som ska utredas i planen.
De är dagvatten och översvämning, buller och vibrationer, risk med farligt gods
kopplat till järnvägen, markföroreningar och eventuellt dagsljus har identifierats.
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan.
Samråd har skett med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon strategisk
miljöbedömning görs därför inte. Någon MKB upprättas inte för planen.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 21 mars 2016, anger aktuellt
planområde som plats för framtida blandad stadsbebyggelse och huvudsakligen arbetsplatser.
Solna station beskrivs som den viktigaste kollektivtrafiknoden i kommunen och den
ska utvecklas med kommande tunnelbaneutbyggnad och ambition om framtida regionaltågsstation. Arenastadens målpunkter ställer krav på trafik- och kollektivtrafiklösningar som klarar de stora folkmängder som periodvis rör sig i området och på
samspelet med kringliggande stadsdelar. Cykelvägnätet ska förbättras och cykelparkering vid viktiga kollektivtrafikknutpunkter behövs. Målbrons planerade förlängning till Ballongberget, öster om Kolonnvägen, beskrivs.
Lilla Frösunda gård nordost om planområdet är i översiktsplanen utpekad som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Lilla Frösunda gårds park är utpekad som stadsdelspark. En av översiktsplanens övergripande strategier är att tillvarata och utveckla
Solnas park-, natur- och kulturmiljöer.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för luftfarten. Hinderytan till Bromma flygplats
är konformad och höjdbegränsningen är ungefär 65-70 meter för planområdet. Detaljplanens angivna nockhöjder, som högst +58,0 meter, har goda marginaler till
hinderytan.
Följande riksintressen angränsar planområdet:
 Järnvägen, en del av Ostkustbanan
o med två kompletterande spår utmed västra delen av järnvägsområdet,
enligt Trafikverkets riksintresseprecisering
o med Solna station
 Hagalunds bangård, en av Sveriges viktigaste bangårdar. Bl.a. sker underhållet av majoriteten av Sveriges persontåg här. Bangårdens södra del ligger i
höjd med planområdet.
Vägreservat för E4-länken går över planområdet. Vägreservatet finns med i översiktsplanen. Trafikverket har (2017/13311) gjort bedömningen att med de trafikinvesteringar som nu förverkligas genom Norra Länken och Förbifart Stockholm är E4länken inte längre motiverad och utgör inte längre ett riksintresse.
Detaljplanen bedöms inte skada något riksintresse.

Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde antogs av kommunfullmäktige
29 oktober 2007. I den framgår bland annat att planområdet och kvarteren kring
Gårdsvägen ska omvandlas från renodlad industrikaraktär till stadsmässigt verksamhetsområde. En av de utpekade utmaningarna för platsen är att knyta området vid
Gårdsvägen till omkringliggande stadsdelar.
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Gårdsvägen och Kolonnvägen pekas ut som huvudsakliga stråk/gång- och cykelvägar. Fröparken lyfts fram som en stadsdelspark/närpark och området kring Lilla
Frösunda gård pekas ut som strövområde/rekreationsområde.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den fördjupade
översiktsplanen.
Detaljplaner
Inom planområdet
För största delen av aktuellt planområde gäller detaljplan för kv Tygeln m.m.
(P02/0912), lagakraftvunnen den 12 september 2002 och med en genomförandetid
till och med den 12 september 2012.
För en mindre del av aktuellt planområde, vid Målbron, gäller detaljplan för kv Nationalarenan mfl. (P09/6), lagakraftvunnen 14 oktober 2009 med genomförandetid
till 14 oktober 2019. På Tygeln 3 reglerar P09/6 gång- och cykelbro och järnvägstrafik.
Där befintlig trappa ligger gäller detaljplan för del av Tygeln 3 (P13/3) som vann
lagakraft 13 mars 2013 med genomförandetid till 13 mars 2018. P13/3 möjliggör en
gång- och cykelbro. Markreglering för P13/3 och P09/6 på Tygeln 3 har inte genomförts.
Lilla Frösunda gårds park ligger huvudsakligen idag på mark som regleras i detaljplan för kvarter Logfyrkanten m.fl. (P00/0614/1) som vann laga kraft 12 juli 2000
med genomförandetid till 12 juli 2005. Parken regleras som anlagd park och med
bestämmelsen q3 – parkmiljön ska bevaras och underhållas.
Del av Lilla Frösunda gårds park ligger inom detaljplan Södra Kolonnvägen del I
och kv Sadeln samt del av kv Fjorden och del av Råsundavägen m.m. (P85/1125).
Marken regleras som gata och befintlig gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen
har en egen planbestämmelse.

Planområde i rött och gällande planer i turkosa
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Utom planområdet
För att möjliggöra bebyggelsen utifrån risken för skador vid ett 100-årsregn redovisas ett antal åtgärder utanför planområdet. Solna stad bedömer att föreslagna skyfallsåtgärder inte strider mot de berörda detaljplanerna. De hänsyn som åtgärderna
behöver ta till gällande detaljplaner, utöver angivna plushöjder, beskrivs här.
 Detaljplan (DP) för kv Ponnyn samt del av Tömmen m.fl. (0414), laga kraft
1963. Skyfallsåtgärd föreslås i Fröparken inom mark reglerad som parkmark.
 DP för del av kv Stora Frösunda m.fl. (P14/4), laga kraft 2015. Genomförandetid 15 år.
o Torfredsplatsen. Föreslaget skyfallsmagasin placeras på den del av
torget som inte regleras med bestämmelsen för spårvägstrafik i tunnel.
o Winjbladsparken. Skyfallsdamm och magasin föreslås i parken vilken
regleras som anlagd park.
o Matildatorget. Regleras bl.a. med parkering under mark.
Solna bedömer att även skyfallsmagasin kan få plats under mark.
o Lokalgator. Skyfallsdämmen föreslås på lokalgator utan att
trafikföringen påverkas. Områdena regleras som lokalgator.
 DP kv Tygeln m.fl. (P02/0912) (se ovan)
Skyfallsåtgärder föreslås på Gårdsvägen och på kvartersmark i aktuellt
planområde. Vilka typer av åtgärder och närmare placering utreds i
granskningsskedet.
 Föreslagen flödesväg utmed Kolonnvägen ligger på mark som regleras med
detaljplaner som redan beskrivits, och de är:
o DP Södra Kolonnvägen del I (…) (P85/1125)
Mark som regleras som gata.
o DP kv Tygeln m.m. (P02/0912)
Mark regleras som huvudgata och gc-väg.
o DP kv Logfyrkanten m.fl.
Mark regleras som anlagd park, huvudgata och lokalgata.
o DP för del av kv Stora Frösunda m.fl. (P14/4)
Mark regleras som gc-väg.
Tomtindelning
Inom planområdet finns en tomtindelning på Tygeln 1 (0184K-0516/1950).
Den del av tomtindelningen som ligger inom planområdet upphör att gälla den dag
som detaljplanen vinner lagakraft.
Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete 2016-2019 ska
ligga till grund för både intern och extern verksamhet. De uppsatta målen ska så
långt möjligt implementeras i plan- och byggprojekt. De övergripande målen för
Solna stads miljöarbete är uppdelade i tre tematiska mål:


Hållbar stadsutveckling. Detta innebär bland annat att marken ska utnyttjas
effektivt och goda kollektivtrafiklägen ska användas för bebyggelse. En tät
stadsstruktur ska skapas med en blandning av bostäder, arbetsplatser och
service. Planeringen ska främja kollektivt resande, gång- och cykeltrafik.
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Effektiv resursanvändning. Resurser används effektivt, bland annat genom
utbyggnad av kollektivtrafiken samt utveckling av kollektivtrafiknoder. Ett
modernt gång- och cykelvägnät ska utvecklas med inriktningen att det ska
vara möjligt att nå hela staden genom att gå eller cykla. Ökad användning av
förnyelsebar energi, samt fjärrvärmeanslutning.
God livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande. Det ska vara nära till
parker och andra gröna ytor. Staden ska arbeta för minskat buller samt förbättrad luft- och vattenkvalitet. Goda boendemiljöer ska skapas vid planering
av nya bostäder.

Miljöprogram för Solna stad
Solna Stads gällande miljöprogram På väg mot ett hållbart Solna - Stadens miljöpolicy och exploatörernas medverkan vid planering och byggande (maj 2019) ska
ligga till grund för både extern och intern verksamhet. De uppsatta målen ska så
långt möjligt implementeras i plan- och byggprojekt.
Dagvattenstrategi
Målen i Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (antagen i december
2017) ska så långt möjligt implementeras i denna detaljplan. Som styrmedel för en
hållbar dagvattenhantering i detaljplaner nämns bland annat dagvattenutredningar
med åtgärder. En skyfallsutredning och en dagvattenutredning har tagits fram för
denna detaljplan. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs med planbestämmelser. Föreslagna åtgärder ska kopplas till kommande exploateringsavtal för att
säkerställa genomförandet av dem.
Grönplan
Grönplan för Solna stad (aktualiserad av kommunstyrelsen i oktober 2020) är ett
strategiskt planeringsunderlag med syfte att tillvarata och utveckla Solnas park-,
natur- och kulturmiljöer.
Ett urval av strategierna som beskrivs i grönplanen är:
 Bevaka gröna värden vid exploatering
 Planera så att alla solnabor har nära till park och natur
 Möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten
 Planera för mer grönska längs gator
 Planera för att gynna pollinerande insekter
 Utveckla vardagsstråk som underlättar promenader, joggning och annan rörelse
 Utveckla gaturummen för ett mer aktivt stadsliv
 Planera för tillgänglighet
Parken vid Lilla Frösunda gård är utpekad som stadsdelspark. Planområdet norr om
Kolonnvägen är en del av stadsdelsparken. En stadsdelspark ska erbjuda olika upplevelser och aktiviteter samt ge plats för både rörelse och vila. Stadsdelsparken ska
fungera som mötesplats, ge utrymme för lek, sällskapslek, picknick, motion samt
erbjuda skönhetsupplevelser i form av grönska.
Cykelplan
Solna stads cykelplan antogs av kommunstyrelsen i maj 2016. I anslutning till planområdet löper flera viktiga cykelstråk, både ett regionalt stråk (Sigtuna – innersta-
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den) och ett huvudstråk (Frösundavik – Enköpingsvägen). Båda passerar planområdet på Kolonnvägen.
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer, godkänt av dåvarande
stadsbyggnadsnämnden i januari 2008, ska fungera som standard vid utformning av
allmän platsmark men även ge riktlinjer för utformning av kvartersmark.

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Stads- och landskapsbild

Platsens förutsättningar
Inom fastigheten Tygeln 1 finns idag en bilförsäljningsanläggning och ett parkeringshus i två våningar ovan mark. Inom Tygeln 3 finns ett garage i fem våningar
och en kontorsbyggnad. Ovanpå garaget finns en påbyggnad som används som
showroom för kläder. Påbyggnaden är uppförd med tidsbegränsat bygglov. Målbrons bropelare står på marken inom Tygeln 3, på bron går gång- och cykeltrafik. En
befintlig tunnel finns under järnvägen mellan Tygeln 1 och pendeltågsplattformen.
Den stängdes när den norra stationsentrén öppnade. En ramp ner till tunneln är övertäckt och försedd med jalusier. Planområdet utgörs idag till största del av hårdgjorda
ytor. Marken vid Tygeln 1 sluttar svagt norrut till den lägsta punkten i fastighetsgräns mot Tygeln 3 (+3,8). Därifrån stiger marken med planområdets högsta punkt
vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen (cirka +7,8).

Gårdsvägen sett från söder med befintlig bebyggelse på fastigheterna Tygeln 1 och 3 till vänster i
bild. Bild från Google maps, bildinsamling mars 2019.
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Planområdet i Lilla Frösunda gårds park är idag en öppen gräsklädd yta med en nedsänkt dagvattendamm (cirka +7 meter) mitt i. Några enstaka träd finns främst mot
Gustav III:s boulevard. Flera gång- och cykelvägar korsar parken och leder ner i
tunneln under Kolonnvägen (drygt +5 meter). Direkt norr om planområdet ligger en
allé som tillhör Lilla Frösunda gård (cirka +8 meter). Marken är som högst mot Gustav III:s boulevard (drygt +11 meter).
Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör tre nya kontorsbyggnader inom fastigheterna Tygeln 1 och
3. Byggnaderna förhåller sig till den skala som introducerades med den nybyggda
kontorsbyggnaden på intilliggande fastighet Tygeln 2. Byggnadsskalan mot spåren
är högre än mot Gårdsvägen. Takfotshöjd mot Gårdsvägen (nockhöjd cirka +31) är
ungefär samma som på grannfastigheten Tygeln 2. Med föreslagen utformning ligger byggnadernas fasader i liv med varandra utmed Gårdsvägens västra sida. Gårdsvägens utformning bygger vidare på den struktur som Tygeln 2 har påbörjat. Bottenvåningen markeras med högre våningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull
materialbehandling. Den norra byggnaden på Tygeln 3 avviker från dessa gemensamma nämnare, eftersom den markerar Målbron och tar en mindre markyta i anspråk. Den nya bebyggelsen öster om järnvägen ska hålla en lägre skala i förhållande till skalan i Arenastadens östra del.
Ambitionen är att bottenvåningars utformning ska bjuda in allmänheten och bidra
till ett attraktivt stadsliv och en trygg miljö. Planbestämmelserna för bottenvåningarna är flera. f1 - mot GATA ska lokaler för centrumändamål med utåtriktad verksamhet inrymmas i bottenvåningen gäller för Tygeln 1 och f2 - centrumändamål
med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i bottenvåning mot GATA och mot GATA1
även på våning 3 gäller för Tygeln 3. Båda fastigheterna har f3 - Bottenvåning mot
GATA ska utformas med våningshöga glaspartier/skyltfönster och placeringsbestämmelsen Bottenvånings fasad ska placeras i byggrättsgräns. Placeringsbestämmelsen innebär att bottenvåningen inte får ha skymda hörn. Planerad bebyggelse bör
undvika funktioner som hindrar utåtriktade bottenvåningar mot gator och ett led i det
är E1 - Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning mot järnväg,
inte mot GATA.
Båda fastigheterna har av gestaltningsskäl bestämmelser som reglerar placering av
takterrassers räcken och teknikdelar på tak, och de är f4 - Utöver angiven nockhöjd
får teknikdelar uppföras med en maximal höjd på 1.5 meter, totalt omfattande 100
kvadratmeter inom egenskapsområdet och med avstånd på minst 3.5 meter från takfot och f5 - Över högsta nockhöjd tillåts räcken med maxhöjd på 1,2 meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot. Syftet med regleringarna är att de inte ska synas från gatunivå eller att teknikdelarna upplevs som ytterligare ett våningsplan på
avstånd. I granskningsskedet kommer utformningen av takterrasserna att preciseras
med anledning av närheten till järnvägen.
Tygeln 1
Den nya byggnaden på Tygeln 1 är högre mot spårområdet än Gårdsvägen och förhåller sig till Tygeln 2:s nivåer och skala. Byggnaden delas i två huskroppar med en
gemensam huvudentré, lokaliserad i anslutning till ett överglasat stråk inomhus.
Huskropparna bryts ner i tänkta kvarter där olika volymer griper in i varandra. Varje
volym får en fasad som i sin gestaltning skiljer sig aningen mot sin granne. Skillnaderna märks i fönstersättning, reliefer i fasad, i fasadmaterial och kulör. Skillnaderna
för de olika fasaderna är nyanser av tema där helhetsintrycket av byggnaden domi-

10 (35)
nerar. Fasadmaterial utgörs i huvudsak av keramiska plattor, betong och glas. Byggnaden förses med takterrasser. Befintlig byggnad rivs.
Kvarteret Tygeln 1 öppnar sig mot såväl Gårdsvägen som mot gränderna med sina
entréer till utåtriktade verksamheter. Byggnadens överglasade inomhusstråk bildar i
entréplanet en utåtriktad och kommersiell funktion som riktar sig både till hyresgäster och allmänhet, med t.ex. restauranter, konferenslokaler, mindre butiker.
Den största totala bruttoarean ovan mark regleras på Tygeln 1 till 41000 kvadratmeter med bestämmelsen e1. De högsta byggnadsdelarnas nockhöjd är ungefär samma
som på Tygeln 2 (+46,35 meter). Under mark planeras två våningar med garage och
det regleras med (P2) - parkering endast under mark.
Tygeln 3
Inom fastigheten Tygeln 3 möjliggörs två nya byggnader, en högre byggnad på
norra delen av fastigheten och en lägre byggnad på södra delen av fastigheten. Det
befintliga parkeringshuset bevaras och utvecklas för att bättre anpassas till den nya
bebyggelsen. Karaktäristiskt och gemensamt för de båda byggnaderna är fasadernas
lameller med bakomliggande stora glaspartier. Lamellernas färg och transparens
varierar mellan byggnaderna. En annan gemensam karaktär är de olika graderna av
utkragningar från bottenvåningen. Utkragningarna regleras över allmän platsmark
med till exempel (C3) - Centrumändamål får finnas mellan +15,0 och +35,5 meter.
Norra byggnaden
Den norra byggnaden framträder som en vertikal monolit vid Målbrons östra brofäste och skapar ett synligt riktmärke i stadsbilden. Byggnaden blir en viktig blickpunkt i flera gatuperspektiv sett från bland annat Gårdsvägen och Kolonnvägen och
bidrar till orienterbarheten till Solna station. I gaturummet öppnas byggnadens bottenvåning upp och skapar lämpliga lägen för lokaler mot både Gårdsvägen och Kolonnvägen.
Byggnaden har ett relativt litet fotavtryck och okonventionell geometri som skapar
smal gavelfasad mot norr och uppbruten fasad mot öster. Fasaden är transparent och
har en återhållsamt gestaltad fasad med fönsterband bakom ett raster av lameller. En
tanke med fasadgestaltningen är att byggnaden ska reflektera himlen med gradvis
ökande speglingseffekt högre upp på fasaden. Vita glaslameller ska understryka
byggnadens unika planform och dess vertikalitet. Lamellerna fungerar också som
solavskärmning.
Från Målbron leder en 3,6 meter bred trappa (innermått) ner mot korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen längs med byggnadens fasad. Trappan ersätter en befintlig temporär trappa. Trappan gestaltas som en del av den öppna bottenvåningen som möter
gatan på ett stadsmässigt sätt. Trappan regleras med x1 – markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en frihöjd av 4 meter. Frihöjden är minst 4 meter på
Målbron och ökar när trappan närmar sig Kolonnvägens nivå, eftersom undersidan
av utkragningen över trappan ska möta undersidan av utkragningen på (C2), som är
+14,5 meter. Utmed trappan på kvartersmark står pelare. De är 600 millimeter i diameter, utom den sydligaste som är 1000 millimeter i diameter för att bland annat
klara påkörning.
Under trappan ligger en lokal med stora fönster i tre väderstreck, dels mot platsen
under Målbron, dels mot järnvägen och dels mot Kolonnvägen. Lokalen kan in-
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rymma utåtriktad verksamhet med bemanning stora delar av dygnet, t.ex. gym, i
syfte att öka tryggheten på platsen under Målbron. Utöver regleringarna av bottenvåningar f1, f2, f3, så finns även planbestämmelsen f6 – våningshöga glaspartier/skyltfönster ska finnas mot järnväg i nivå under Målbron, som syftar till att öka
tryggheten på platsen under Målbron.
Södra byggnaden
Den södra byggnaden är lägre än den norra byggnaden och Tygeln 1, vilket förstärker uppfattningen av norra byggnaden som en hög byggnad. Utmed Gårdsvägen har
den nya byggnaden fasadliv och indrag på samma vis som Tygeln 1 och Tygeln 2.
Byggnaden delas upp i tre volymer där våning 2-6 delas upp i två volymer med hjälp
av olika grader av utkragningar från bottenvåningen över gatumark. Volymerna har
en gemensam kulör. Den tredje volymen utgörs av våningsplan 7-8, indragna från de
lägre våningarna och med en egen kulör, en kopparplåtsliknande färg. Byggnaden
förses med takterrasser. Befintlig kontorsbyggnad rivs.
Garaget
Den befintliga garagebyggnaden behålls men förlängs söderut med samma utseende
som befintliga garaget. Garagets ramper rivs. Den befintliga påbyggnaden kvarstår
men får en annan användning. Den kommer att inrymma teknik som försörjer kontorsbyggnaderna. Norra fasaden är sluten och förses med ett belyst konstverk, en
muralmålning, mot platsen under Målbron. Garagets in- och utfart får samma placering som idag mellan den norra och södra byggnaden och kläs in med glasblocksfasad. Ovan in- och utfarten byggs en två våningar hög inomhuslänk som förbinder
norra och södra byggnaden.
Platsen under och norr om Målbron
Platsen under Målbron och en del av platsen norr om Målbron ligger inom fastigheten Tygeln 3 och är en del av planområdet. Platsen är ett litet hårdgjort markområde
mellan järnvägen och Kolonnvägen. Där finns en hiss mellan Målbron och Kolonnvägen, ett sophus med tidsbegränsat bygglov och en instängslad elnätsstation. Sophuset och elnätstationen försörjer pendeltågsstationens stationsbyggnad. Det finns en
handikapparkering till stationen och cykelparkering utmed Kolonnvägen. Platsen
fungerar även som genomfart till några markparkeringsplatser söder om. Flera marklagda ledningar finns på platsen.
Planförslaget innebär att Målbron och marken norr om Målbron görs om till allmän
platsmark. Platsen upprustas i syfte att med enkla medel göra den snyggare och
tryggare. Det sker med plantering av träd och grönska, belysning bland annat under
bron, konstinstallation på intilliggande kontorsfasad och cykelparkering till pendeltågsresenärer. En tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs. Sophuset tas
bort, elnätsstationen byggs in med väggar och tak och handikapparkeringen flyttas
till annan plats.
Platsen omfattas av planbestämmelsen ytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Målbron regleras med
GATA1 - GATA under gång- och cykeltrafik på bro och marken norr om regleras
som GATA – gata. Några av ledningarna läggs om och de som är kvar behöver vara
lättåtkomliga för drift och får inte blockeras av till exempel en parkerad cykel eller
bil. Det finns planer för stombusstrafik på Kolonnvägen och utformningen av platsen behöver möjliggöra busshållplats. Förändringarna kommer att utredas vidare i
granskningsskedet.
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Lilla Frösunda gårds park
En anläggning för fördröjning av skyfallsvatten vid 100-årsregn behöver kunna anläggas i parken. Se skyfallsavsnittet. Det kan komma att stå i strid med gällande detaljplans bestämmelse q3, parkmiljön ska bevaras och underhållas. Parken regleras
därför som PARK - park och anläggning för fördröjning1 – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten till en volym av minst 11200 kubikmeter. Bestämmelsen i
gällande plan utgår därmed.
Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen behöver kunna stängas för gc-trafik.
Genom att låta planbestämmelsen GATA – gata ersätta planbestämmelsen i befintlig detaljplan som anger gc-tunnel möjliggörs detta. Gång- och cykeltrafik kan istället ledas i plan över Kolonnvägen.
Kommersiell service
Planområdet ligger på gångavstånd till Arenastaden som omges av service bland
annat i form av handelsanläggningen Mall of Scandinavia samt övrig service inom
området. Inom planområdet föreslås en blandning av kommersiell service att rymmas i framförallt bottenvåningarna.
Tillgänglighet
Planområdets läge vid Solna station med ett väl utbyggt väg-, gång- och cykelvägnät
gör det mycket lättillgängligt för resenärer oavsett trafikslag. Planförslaget medger
en ny, tredje stationsentré som ytterligare skulle förstärka tillgängligheten till planområdet. Stationsentrén skulle även förstärka tillgängligheten till stationen och bidra
till att fördela trafikanterna längs hela plattformen. Gångförbindelsen mellan Gårdsvägen och dennya stationsentrén uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Plattformen
nås från stationsbyggnaden via både en trappa och en hiss.
Förbindelserna mellan Målbron och Gårdsvägen kvarstår med befintlig hiss och ny
trappa i ungefär samma läge som befintlig trappa. Detaljplanen för bostäder med
mera på Ballongberget som vann laga kraft 2019 innebär att Målbron kommer att
förlängas över Kolonnvägen.
De nya kontorsbyggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras vidare i bygglovsprövningen.
Vid utformning av skyfallsanläggningen i Lilla Frösunda gårds park är det viktigt att
den samtidigt fortsätter vara en attraktiv del av stadsdelsparken med tillgänglighet
som uppfyller lagkraven.
Trygghet
Idag består planområdet vid Tygeln 1 och 3 av parkeringshus och kontor lokaliserat
i ett arbetsplatsområde som huvudsakligen är befolkat vardagar dagtid. Till området
under Målbron når inte fullt dagsljus, den ligger lägre än Kolonnvägen och angränsar till den bullriga järnvägen.
Att skapa en trygg och väl upplyst miljö är viktigt. Detaljplanen möjliggör lokaler i
bottenvåningarna med utåtriktade verksamheter, vilka kan bidra till en tryggare
stadsmiljö genom att gatorna befolkas även under kvällstid. Behovet är särskilt viktigt utmed de stråk som leder till pendeltågsentréerna, i gränden mellan Tygeln 1 och
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3 och trappan mellan Målbron och Kolonnvägen. Inom projektet föreslås upprustning av platsen under och norr om Målbron vilket kommer att bidra till en tryggare
plats.
Med den utveckling som pågår och planeras kring Solna station och Stora Frösunda
ges förutsättningar för ett tilltagande flöde av människor vilket gör att känslan av
tryggheten ökar.

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram (Golder, 2020-08-21) i syfte att utreda behov
av dagvattenåtgärder för fördröjning och rening för kvarteren Tygeln 1 och 3.
Förutsättningar
Solna stads dagvattenstrategi anger bland annat att 20 mm nederbörd som faller
inom området ska fördröjas och renas, att klimatfaktor 1,25 ska användas vid framtidsscenarier och att dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark.
Dagvatten rinner via dagvattenledningsnät och den kulverterade Råstaån till recipienten Brunnsviken. Brunnsviken har enligt den senaste statusklassningen av miljökvalitetsnormer otillfredsställande ekologisk status. Det beror främst på att Brunnsviken har stor förekomst av växtplankton och höga koppar- och zinkhalter. Den kemiska statusen är inte god med avseende på bland annat PBDE, PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn. Den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen ska
vara god år 2027.
Marken inom fastigheterna är till stora delar hårdgjord. Gårdsvägen har en lågpunkt
mellan Tygeln 1 och 3 där det har varit översvämningsproblem. Därför byggdes
2015 en ny pumpstation för dag- och spillvatten vid nordöstra hörnet av fastigheten
Stigbygeln 5.
Fördröjning och rening
Som dagvattenåtgärder föreslås gröna tak, växtbäddar i gränden och på kvartersmark
samt gräsklätt krossdike mellan garage och järnväg på Tygeln 3. Gröna tak planeras
på 35% av taken på Tygeln 3 och 45% på Tygeln 1.
Dimensionerande flöden minskar med planförslagets dagvattenåtgärder i jämförelse
med befintliga förhållanden. Flödesminskningen är cirka 50-60% för kvartersmarken.
Beräkningar visar att föreslagen dagvattenhantering ger en väsentligt minskad föroreningshalt. Halterna minskar med 42-51% för kväve och mellan 68-95% för övriga ämnen. Goda förbättringar bedöms även finnas för flöden och rening på allmän
platsmark. Förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken bedöms som mycket goda med föreslagen dagvattenhantering.
Genomförandet av föreslagna dagvattenåtgärder säkerställs i exploateringsavtalet. För
att begränsa planområdets påverkan på recipienten är det viktigt att dagvattnet omhändertas enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen, varför denna samt ett miljöprogram ska knytas till detta avtal.
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Geotekniska förhållanden
Två geotekniska utredningar har tagits fram. En för Tygeln 1 (ELU Konsult, 201905-08) och en för Tygeln 3 (ELU Konsult 2019-05-22).
Planområdets lågpunkt finns ungefär vid fastighetsgränsen mellan Tygeln 1 och 3
där marknivån är cirka +3,8 meter. Marken sluttar uppåt åt båda håll med marknivå
+7,8 meter vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen och +6,1 meter i södra planområdet. Högsta uppmätta grundvattennivå (mätperiod 2017-2019) är +3,4 meter.
Jordprofilen består av fyllning överst som överlagrar lera på friktionsjord på berg.
Den odränerade skjuvhållfastheten är mycket låg. Det pågår marksättningar till följd
av uppfyllnader och/eller grundvattensänkningar.
Den aktuella jordlagerföljden med fyllningsjord på lera ovan friktionsjord på berg
innebär att det sannolikt förekommer två grundvattenmagasin varav ett övre i fyllningslagret och ett undre magasin i friktionsjorden under leran. Det övre magasinet
är sannolikt inte permanent och förekomst av vatten är beroende av årstid och nederbörd. Det har inte utförts några grundvattenmätningar i det övre magasinet.
Järnvägens konstruktion har pålar som går in på Tygeln 1.

Tygeln 1
Geoteknikutredningen rekommenderar att byggnaden grundläggs på slagna spetsburna betongpålar och att golv och källarväggar ska utföras vattentäta till lägsta
dränerande nivå, vilket planregleras. Byggnaden kan behöva förankras för upplyft.
Geoteknikutredningen rekommenderar att schakt för byggnaden utförs inom tätskärm som utgörs av stålspont slagen i lås som dubbas i berg, tätning mellan spontfot och berg med jetinjentering samt ridåinjektering i berg. I sydvästra hörnet bedöms ridåinjekteringen bli omfattande.
Det finns moment i byggskedet som ger risk för omgivningspåverkan i form av sättningar och grundvattensänkning, vilket är riskabelt för exempelvis pålade konstruktioner och ledningar. Det gäller bland annat vid anläggande av spont, schaktning i
vattenmättad silt och stagnivåer under grundvattennivån.
Det har inte genomförts någon geoundersökning under befintligt hus på Tygeln 1.
Gårdsvägen har inte heller undersökts på grund av det stora antalet ledningar. Kompletterande geoundersökningar är nödvändigt i Gårdsvägen för att erhålla hållfastparametrar på leran inför spontdimensionering. Detta bedöms först kunna utföras efter
att befintligt hus är rivet och ledningar/anläggningar som tillhör byggnaden tagits ur
drift.
Kontrollplan för övervakning av omgivningen med avseende på sättningar bör tas
fram. Kontrollplan för övervakning av grundvattennivå bör tas fram. Åtgärder för att
upprätthålla gränsvärden för grundvattennivåer utanför tätskärm bör projekteras.
Enligt tekniskt PM från Golder, 2019-03-21 rekommenderas projektet att söka vattendom.
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Tygeln 3
Inom Tygeln 3 rekommenderas att södra och norra byggnaden grundläggs på pålar.
Eventuellt kan delar av den norra bygganden grundläggas direkt på packad fyllning
på berg.
En stor del av grundläggningen bedöms kunna utföras på slagna pålar. Borrade pålar
kan behövas vid grundläggning där djupet till berg är litet och där nya byggnader
grundläggs nära befintliga byggnader, bro eller spår.
Schakt för byggnaderna bedöms behöva ske i mindre omfattning. Eventuellt kan
schaktdjupet i norra delen, mot Kolonnvägen, kräva temporär stödkonstruktion.
Schakt för omläggning av ledningar bör utföras inom permanent stödkonstruktion
för att möjliggöra underhåll och reparation i framtiden utan att påverka grundläggning för nya byggnader och Målbron. Kompletterande geoundersökningar är nödvändiga för södra byggnaden. Detta bedöms kunna utföras efter att befintligt kontorshus har rivits.
Kontrollplan för övervakning av omgivningen med avseende på sättningar bör tas
fram. Därefter bör kontinuerlig kontroll av dessa pågå under byggtiden.
Skyfallsanläggning Lilla Frösunda gårds park
I granskningsskedet kommer skyfallsanläggningen i Lilla Frösunda gårds park att
utredas vidare inklusive de geotekniska förhållandena.
Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (Hedenvind Projekt, 2019-05-21) har tagits fram
för att undersöka möjliga föroreningskällor inom fastigheterna Tygeln 1 och 3 och
om det finns risk för spridning i grundvattnet.
Av föroreningskällorna är det främst fyllningen som finns kvar. Fyllningen är förorenad av metaller, olja och PAH där PAH-H och bly är de mest allvarliga föroreningarna. Föroreningarna av PAH-H och bly bedöms utgöra en låg miljö- och hälsorisk och behöver inte åtgärdas utifrån planerade verksamheter.
Inom Tygeln 1 finns ett oljerum i marken vid byggnaden. Påträffade halter av alifater och aromater är låga och behöver inte åtgärdas. Föroreningar kan dock finnas
under konstruktionen vilket bör kontrolleras efter rivning av byggnaden.
Oljeavskiljare och eventuella ledningar under byggnaden inom Tygeln 1 har inte
kunnat undersökas. Dessa möjliga föroreningskällor bör undersökas när de är tillgängliga t.ex. efter en rivning av byggnaden eller i samband med omläggning av
ledningar längs Gårdsvägen.
Klorerade alifater sprids in till området i det undre grundvattenmagasinet från en
föroreningskälla uppströms. Utbredningen och halterna varierar dock och finns idag
bara inom Tygeln 1. Tidigare har klorerade alifater även påträffats i södra Tygeln 3.
Halterna av klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgöra en låg hälsorisk för
människor i nuvarande eller framtida byggnader om vattnet skulle läcka upp från det
undre magasinet till det övre och hamna under byggnaden. Det finns idag inga indikationer om att förorenat grundvatten läckt upp till det övre magasinet. Tillsynsmyndigheten på Solna stad bedömer att förekomsten av klorerade alifater i grund-
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vattnet ska följas upp genom provtagning i samband med länshållning. Om klorerade alifater påträffas kan rening exempelvis med kolfilter bli nödvändigt. Uppföljning bör ske efter färdigställd byggnation för att undersöka om en spridning har
skett till det övre grundvattenmagasinet. Beroende på resultat kan det även bli nödvändigt att följa upp inomhusmiljön.
Plankartan är villkorad med planbestämmelsen startbesked för byggnadsverk får inte
ges innan markens lämplighet ur ett föroreningsperspektiv har säkerställts. Vidare
utredningar och åtgärder ska ske i samråd med stadens tillsynsmyndighet, miljöskyddsenheten.
Skyfallsanläggning Lilla Frösunda gårds park
I granskningsskedet kommer skyfallsanläggningen i Lilla Frösunda gårds park att
utredas vidare avseende eventuella markföroreningar.

Radon
Enligt översiktlig kommuntäckande markradonkartering klassas området som mark
med låg risk för markradon. Radonmätning kommer att utföras i samband med
kommande grundläggningsarbeten. Ansvaret för att bedöma radonrisken på varje
byggplats och vidta skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
Natur och vegetation
Tygeln 1 och 3 ingår i en stadsmiljö som till största del är hårdgjord. Med undantag
för några träd saknas grönska. Lilla Frösunda gårds park är utpekad som stadsdelspark i Solnas grönplan. Direkt norr om planområdet i anslutning till Lilla Frösunda
gård finns en allé som har biotopskydd.
Utanför planområdet vid korsningen Gårdsvägen/Rättarvägen ligger den lättillgängliga lilla Fröparken.
I grönplanen finns ett socialt stråk utpekat i nord-sydlig riktning genom planområdet. En av grönplanens strategier är att utveckla naturliga vardagsstråk som ska vara
lätta att hitta och att bruka. Se karta nedan.
Planområdet kommer att förses med mer grönska än idag. Längs Gårdsvägen planteras träd och nedsänkta växtbäddar anläggs. Gröna tak planeras på de nya kontorsbyggnaderna vilket kan gynna fåglar och insekter. Utmed järnvägen inom Tygeln 1
anläggs en gångbana som kan förbindas med en gångväg vidare till södra stationsentrén. Åtgärderna bidrar till att utveckla det sociala stråket som är utpekat i grönplanen.
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Visionskarta för Solnas
grönytor, ur Solnas grönplan från 2016. Rödstreckad linje är socialt stråk som
utvecklas. Grön prick är
Lilla Frösunda, befintlig
stadsdelspark.

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Skyfall
Mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 ligger en lågpunkt där det tidigare har varit problem
med översvämning vid kraftiga regn. Därför har en skyfallsutredning tagits fram
(Golder, 2020-11-27) i syfte att beskriva översvämningssituationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn och ge förslag på lämpliga skyfallsåtgärder. De åtgärder som
föreslås beskrivs på en översiktlig nivå. I granskningsskedet kommer de att preciseras.

Förutsättningar modelleringen
För att beräkna framtida översvämningsnivåer har simuleringar gjorts med en hydraulisk datormodell (MIKE Urban).
Vid simulering belastas området med ett 100-årsregn och markytan är i modellen
kopplad till ledningsnätet så att ett dynamiskt utbyte kan ske mellan markytan och
dagvattennätet.
Vid en skyfallsmodellering belastas det studerade området med ett så kallat CDSregn, vilket innebär att flera blockregn med varierande intensitet och varaktighet
kombineras. Ett 100-årsregn har en total varaktighet på 6 timmar och en total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till cirka 105 millimeter. Modelleringen
omfattar totalt 10 timmar.
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Avrinningsområde
Dagvattennät i stadsmiljöer har normalt en kapacitet att avleda vatten upp till ett 10årsregn. Vid skyfall kommer dagvattensystemets kapacitet att överskridas och resten
av dagvattnet avrinner då på markytan, från höglänta till låglänta områden. Avrinningsförloppet varierar beroende på markens beskaffenhet och det är snabbare om
marken är hårdgjord.
Storleken på det avrinningsområde som kommer att bidra med dagvatten till lågpunkten i Gårdsvägen vid skyfall är cirka 40 hektar. Den totala regnvolymen som
faller inom avrinningsområdet vid ett 100-årsregn är cirka 25 000 m3. I figuren intill
redovisas gränsen för avrinningsområdet och flödesvägar för vatten som avrinner på
markytan.

Det topografiskt
bestämda avrinningsområdet för
lågpunkten i Gårdsvägen inkl. flödesvägar vid ytavrinning.

Översvämningsnivåer befintliga förhållanden
Översvämningsscenariot beskriver situationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn för
befintliga förhållanden på fastigheterna om inga skyfallsåtgärder genomförs. Översvämningsförloppet redovisas i Figur 6 och som framgår av figuren så stiger vattennivån i lågpunkten snabbt och beräknas nå en maxnivå på +5,72 meter efter ca 40
minuter. Det motsvarar ett vattendjup på som mest cirka 1,82 meter i Gårdsvägen.
Översvämningens varaktighet är ca 5,5 tim.
I detta scenario översvämmas gator och annan omgivande mark runt stora delar av
Tygeln 1, de södra och västra delarna av Tygeln 3 samt fastigheterna Stigbygeln 3, 5
och 6. Vattennivån kommer att stiga upp på fasaderna i de djupaste lägena och vatten kommer att flöda in källare och in på entréplan i byggnader.
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Översvämningsnivåer vid klimatanpassat 100-årsregn vid befintliga förhållanden

Översvämningsnivåer med nya kontorsbyggnader utan skyfallsåtgärder
Den planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra översvämningssituation marginellt i jämförelse med befintliga förhållanden. Skillnaden beror
främst på att den framtida höjdsättningen av marken minskar översvämningsdjupen,
dock kommer översvämningen att ge upphov till samma typ av skador och risker
som för befintlig situation.

Översvämningsnivåer med nya kontorsbyggnader och skyfallsåtgärder
Planförslagets kontorsbyggnader har som lägst höjdnivå på innergolv (färdigt golvnivå) +4,70 meter. De skyfallsåtgärder som föreslås reducerar översvämningsnivån i
lågpunkten i Gårdsvägen så att vatten inte kan tränga in i byggnaderna vid önskad
höjdsättning. Om åtgärderna genomförs kommer den maximala översvämningsnivån
att reduceras från +5,72 till +4,66. Översvämningens varaktighet är 1,5 timmar, vilket är en klar förbättring i förhållande till nuvarande förhållanden.
Skyfallsåtgärderna sammanfattas i intilliggande figur. Åtgärderna är skålade ytor,
underjordiska magasin och omledning av skyfallsvatten. Fördröjningsåtgärderna
tillsammans omfattar en total volym om ungefär 17 500 kubikmeter skyfallsvatten.
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Gemensamt för alla åtgärder är att platserna har helt andra funktioner all övrig tid då
kraftiga skyfall inte inträffar och ska fungera väl i båda situationerna.
Den detaljerade utformningen av de föreslagna åtgärderna kommer att utarbetas
inom ramen för det fortsatta plan- och projekteringsarbetet.

Översvämningsnivåer vid framtida byggnation och höjdsättning med skyddsåtgärder. Lägen för planerade skyddsåtgärder inom planområde och avrinningsområdet

Skyfallsdamm vid Lilla Frösunda gårds park
Den största anläggningen för fördröjning av skyfallsvatten föreslås i parkområdet
söder om Lilla Frösunda gård. Denna ligger inom planområdet. Parken ligger strategiskt inom avrinningsområdet eftersom ungefär hälften av avrinningsområdet till
lågpunkten i Gårdsvägen finns uppströms denna plats. Det finns idag en dagvattendamm på platsen som är kopplad till dagvattenledningen längs Kolonnvägen. Området utgörs i huvudsak av öppna gräsytor med viss busk- och trädvegetation. I befintlig detaljplan har parken en bestämmelse om att parkmiljön ska bevaras och underhållas.
Den föreslagna åtgärden innebär att en skålad yta anläggs i parken för att kunna magasinera vatten vid ett 100-årsregn (eller andra kraftiga skyfall). En dammvall byggs
i den nordvästra delen av parken på en höjd där det tillfälligt magasinerade vattnet
inte kan brädda över. Dammvallen fortsätter norr om fastigheten vid Ballongvägen
21-23 för att leda förbi vatten från den nordöstra delen av avrinningsområdet. Höjden på vallkrönet är +9,30 meter. Vattnet inom magasinet avbördas sedan via dagvattennätet.
Parkens funktion som attraktivt grön- och rekreationsområde kan bibehållas även
med en skyfallsanläggning. I granskningsskedet kommer utformningen att utredas
vidare för att dels platsens funktion som stadsdelspark ska utvecklas och dels för att
minimera påverkan på parkens kulturmiljövärden samtidigt som parken ska klara
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fördröjning av skyfallsvatten. Plankartan har bestämmelserna PARK – park och
anläggning för fördröjning 1 – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten till en
volym av minst 11200 kubikmeter.
Trädallén i norr kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn, men risken att träden
påverkas bedöms som liten.

Förslag till utformning av skyfallsdamm vid Lilla Frösunda (Landskapslaget, 2020).

Stängning gång- och cykeltunnel
Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen vid Lilla Frösunda gårds park stängs
och används som fördröjningsmagasin vid skyfall. Stängningen förhindrar att vatten
rinner ned mot Gårdsvägen. Gång- och cykeltunneln ligger inom planområdet.
I anslutning till tunneln kommer vatten ansamlas till en vattennivå om max cirka
+5,96 meter, vattendjupet blir cirka 0,8 meter. Lägsta golvnivå i planerad bebyggelse på Ballongberget intill är +7,08. I granskningsskedet kommer utformningen
vid tunnelmynningen att utredas vidare. Bland annat kommer underjordiskt magasin
att utredas för att skapa en mer tillgänglig och trygg plats.

Skyfallsanläggning i Wijnbladsparken och dämmen
Inom Stora Frösunda 2 (SF2) pågår exploatering, de första etapperna som omfattar
kvarter 6 och 7 är nästintill färdigbyggda. Skyfallsmodellen visar att delar av SF2
kommer översvämmas vid 100-årsregn. När detaljplanen för SF2 togs fram så hade
ännu inte frågan om översvämning uppmärksammats. SF2 är en del av avrinningsområdet för Gårdsvägen. Åtgärder som löser översvämningsproblematiken inom
SF2 minskar även inflödet till Gårdsvägen. Dessa åtgärder sker utanför denna detaljplan.
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Situationsplan över planerad utbyggnad inom Stora Frösunda 2, färdigbyggd. Kvarter 6 och 7 är under uppförande.
I norra delen av SF2 planerar Solna stad att anlägga en park, Wijnbladsparken.
Sedan tidigare är dagvattenanläggningar placerade i parken. Åtgärdsförslaget
innebär att parken även kommer kunna att fördröja vatten vid ett skyfall. För att
skapa en park med parkkvaliteter och samtidigt fördröja 3000 kubikmeter
skyfallsvatten kommer utrymme för fördröjning att finnas både ovan och under
mark.
För att säkerställa att vattenflöden från olika delar av SF2 tar sig till
Wijnbladsparken behöver vissa justeringar i gatumark göras, t.ex. genom
höjdsättning av gator och anläggande av upphöjningar på gatumark, dämmen, som
leder vatten till parken. Ambitionen är att upphöjningarna utformas så att de smälter
in i stadsmiljön och på vissa ställen kan nedsänkningar vara ett alternativ.

Principskiss fördröjningsanläggning för skyfallsvatten i Wijnbladsparken. Mörkblå
rektanglar är magasin under mark och ljusblå är vatten på markyta.
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Skyfallsmagasin under Matildatorget
Underjordiska magasin föreslås under Matildatorget i SF2 för att fördröja 1000
kubikmeter skyfallsvatten. Matildatorget är inte byggt än och åtgärden görs utanför
denna detaljplan. Som magasinering föreslås modulsystem av kassetter ofta gjorda i
hårdplast med stor hålrumsvolym (ca 95 %). Magasinen anläggs med inspektionsoch spolbrunnar och kombineras med avrinningskanaler, brunnar och rörledningar
som effektivt leder ned vattnet i marken.
Det finns goda möjligheter att infiltrera det vatten som leds in i magasinen längs
Matildatorget eftersom grundvattenytan ligger cirka 10 m under markytan.

Flödesväg utmed Kolonnvägen inklusive magasin på Torfredsplatsen
För att minska inflödet söderifrån mot Gårdsvägen föreslås en ny flödeväg längs
Kolonnvägen. Vatten leds till den planerade skyfallsdammen i Lilla Frösunda gårds
park från den befintliga gång- och cykeltunneln under Frösundaleden. Tre olika förslag på lösningar har tagits fram som fungerar var för sig eller i kombination. Samtliga lösningar anpassas till redan planerad utformning av allmän platsmark. I
granskningsskedet utreds flödesvägen vidare och utformningen ska minimera störningar för intilliggande bebyggelse. Det maximala flödet är 130 l/s vid ett 100årsregn i ett snitt vid kvarter 6 och 7 i Stora Frösunda 2. Den totala vattenvolymen
som passerar denna punkt är 400 m3.
De tre olika förslagen är
 Ett underjordiskt magasin vid Torfredsplatsen. Torfredsplatsen håller på att
byggas och ligger vid korsningen Kolonnvägen-Frösundaleden. Magasinet
kommer att rymma hela eller delar av den totala vattenvolymen 400 m3 och
det finns möjlighet till att infiltrera vattnet.
 Leda vattnet i ytläge utmed Kolonnvägen i en cirka 3 meter bred regnväxtbädd. Solna stad håller på att ta fram bygghandling för allmän platsmark där
en sådan regnväxtbädd ingår. Den öppna flödesvägen kommer delvis att behöva förläggas under mark vid passagen av Almagatan (ännu ej byggd) och
vid Kolonnvägens befintliga gång- och cykeltunnel vid Torfredsplatsen.
 Leda vattnet i en underjordisk ledning eller kulvert som sträcker sig mellan
Frösundaleden och Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver
vara cirka 600 mm och det bedöms finnas utrymme, främst under regnväxtbädden. Se tvärsektion nedan. Norrut från Almagatan leds vattnet i ytläge på
gång- och cykelvägen fram till skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda
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Utformning av allmän platsmark längs Kolonnvägen vid Stora Frösunda 2. Den
vänstra figuren visar tvärsektionens läge och den högra lägen för växtbädd, ledningar i mark m.m. (Tyréns 2020).

Skyfallsdamm i Fröparken
Fröparken utgörs idag av en liten lekpark med busk- och trädvegetation. Som
skyfallsåtgärd föreslås att marknivån sänks i parken för att vid 100-årsregn kunna
magasinera cirka 1500 kubikmeter vatten. Parken ska både fungera som park och
skyfallsdamm. Dike eller dämme kan behövas i sydost för att styra avrinning mot
parken. Åtgärden görs utanför denna detaljplan.
I granskningsskedet utreds förslaget mer i detalj och då kommer även bland annat
påverkan på träd och eventuella kompensationsåtgärder utredas. En alternativ
skyfallslösning är underjordiskt magasin för att i större utsträckning behålla
nuvarande marknivåer i parken. Nivå på underjordiskt magasin måste anpassas till
befintligt dagvattensystemet så att detta kan tömmas efter ett skyfall.

Plan- och sektionsritning för en skålad yta, en skyfallsdamm, i Fröparken

Skyfallsåtgärder i lågpunkt

Skyfallsåtgärder om cirka 800 m3 föreslås på Gårdsvägen, i gränden och/eller på
Tygeln 1. Det finns förutsättningar för att anlägga underjordiska magasin på en eller
flera platser, till exempel i gränden eller i Gårdsvägen anpassade till befintliga
markförlagda ledningar. Anläggningsdjupet överstiger inte 2 meter inklusive
överbyggnad. En utloppsledning från magasinen ansluts till dagvattennätet så att
vattnet kan avledas när trycknivåerna i ledningsnätet har sjunkit. Horisontella
rörmagasin är också en möjlig åtgärd som kan anläggas i Gårdsvägen i höjd med
Fröparken och Tygeln 2.
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På kvartersmark mellan Tygeln 1:s byggnad och järnvägen uppstår en lokal lågpunkt
för skyfall med en översvämningsnivå på +4,8 meter. Det finns det utrymme för
skyfallsdamm i föreslagen grönyta och/eller underjordiskt skyfallsmagasin.

Bedömning av fara för liv och hälsa
Konsekvenser vid skyfall
Den planerade nybyggnationen kommer inte försämra översvämningssituationen
inom planområdet eller dess omgivningar. Med föreslagna skyfallsåtgärder minskar
det maximala översvämningsdjupet från cirka 1,82 meter (100-årsregn i nuläge) till
cirka 0,75 meter (100-årsregn med exploatering och skyfallsåtgärder) Utbredningen
av översvämningsområdet med ett djup över 0,2 meter minskas med totalt 63 %.
Föreslagna skyfallsåtgärder förbättrar översvämningssituationen inom både planområdet och dess närområde, vilket innebär att risken för skador på både människor och
fast egendom minskar.
Den övergripande regleringen för skyfall och även risk med hänsyn till närhet tilljärnvägen är byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens
angreppsvägar ska utföras så att de fungerar vid skyfall eller explosion ifrån spårområde. Detta innebär följande för respektive riskscenario. Plankartan och denna
planbeskrivning preciserar regleringen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisar i ”Vägledning för
skyfallskartering” en metod för att bedöma den direkta faran för människors liv med
hänsyn till översvämningsdjup och flödeshastigheter. Metoden har tillämpats i skyfallsutredningen för Tygeln 1 och 3. Resultaten visar att:
 översvämningsdjupen vid Gårdsvägen och inom huvuddelen av avrinningsområdet inte utgör en fara för människors liv. Även om djupet punktvis är
stort i Gårdsvägen så är stömningshastigheten låg. 100-årsregn utgör ingen
fara på dessa platser.


Skyfallsdammarna inom Lilla Frösunda gårds park, Wijnbladsparken i Stora
Frösunda 2 och i Fröparken hamnar i klassen ”Fara för vissa”. I enstaka
punkter i dessa magasin är risken högre, ”Fara för de flesta”. Solna stad bedömer att sannolikheten är liten att människor skulle uppehålla sig på dessa
platser vid ett extremt skyfall. Detta kommer dock att studeras närmare i det
fortsatta projekteringsarbetet och målsättningen är att utforma översvämningsytorna så att dessa risker minimeras.

Byggnadsutformning
Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Översvämningens
varaktighet minskar med planerade skyfallsåtgärder från cirka 5,5 timmar till cirka
1,5 timmar. Risken för utvändiga skador på byggnaderna orsakade av stående vatten
kan minimeras genom användning av en betongkvalitet som är vattentät upp till den
maximala översvämningsnivån (+4,66 i gränden och +4,8 i Tygeln 1:s sydvästra
hörn). Befintliga byggnader kan förses med ett yttre tätskikt som står emot vatten.
Detta regleras genom planbestämmelsen m1 - Vid en vattennivå till en höjd av
+4,66 meter ska byggnader utföras och teknisk utrustning utformas och placeras så
att de ej skadas eller påverkas negativt. Planbestämmelsen m3 reglerar samma sak
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men till en höjd av +4,8 meter. Bestämmelserna m1 och m3 innebär att även tekniska system, som till exempel elnätstation, elsystem eller annan infrastruktur av
betydelse inte ska slås ut, skadas eller på annat sätt påverkas negativt vid 100årsregn. De tekniska systemen behöver placeras över angiven översämningsnivå.
För att förhindra att skyfallsvatten tränger in i byggnaderna så finns en planbestämmelse som reglerar att färdigt golv-nivåer och entréer ska ligga över vattennivå för
översvämning vid 100-årsregn med klimatfaktor. På samma vis reglerar planbestämmelsen att skyfallsvatten inte får rinna ned i garage eller in i lastkajutrymme.
m2 – byggnadsdel för stadigvarande vistelse ska ha färdigt golv och entréer ovan
+4,66 meter. Infarter för fordon ska ha golvnivå ovan +4,66 meter. m4 har samma
reglering men till en höjd av +4,8 meter.
Skyfallshanteringen regleras även i plankartan med korsmark på Tygeln 1 mot järnvägen där endast anläggning för fördröjning av skyfallsvatten och markparkering
får placeras. Motsvarande reglering inom Tygeln 3 mellan garaget och järnvägen är
prickmark i kombination med b1 - marken får förses med anläggning för fördröjning av skyfallsvatten. Dessutom har skyfallsanläggningar på kvartersmark villkorats med regleringen startbesked för byggnadsverk får inte ges innan anläggning för
fördröjning av skyfallsvatten på kvartersmark har säkerställts. Regleringen avser
skyfallsdammen mot järnvägen på Tygeln 1, men kan även i granskningsskedet
komma att inkludera åtgärder som ingår i de 800 m3 skyfallsvatten som ska fördröjas i lågpunkten.
Stationsbyggnaden föreslås placeras över tunnelmynningen till gångtunneln så att
denna ligger inomhus. Befintlig gångtunnel som ligger utanför planområdet har tidigare översvämmats vid kraftiga regn. Den framtida stationsbyggnadens väggar tätas
upp till översvämningsnivån +4,66 och stationens entré och golvnivå placeras ovan
den nivån. I händelse av skyfall kan stationsbyggnaden tömmas (till exempel vid
utrymning) dels via tunneln och pendeltågsplattformen, och dels via byggnaden på
Tygeln 1. Gränden och sydvästra hörnet av Tygeln 1 kommer att vara översvämmade.
I befintligt garage på Tygeln 3 är golvnivån på nedersta våningsplanet +3,8 meter.
Befintligt garage och tillbyggnaden söderut omfattas av m1, att byggnader ska utföras och teknisk utrustning utformas och placeras så att de ej skadas eller påverkas
negativt. För att minska risken för skador på både människor och fordon på nedersta
våningen skulle ett varningssystem kunna installeras som är kopplad till SMHIs
prognoser för extrema väderförhållanden (klass 1-varning för skyfall och höga flöden). Det bedöms minska potentiella risker.

Riskutredning för översvämning
En riskutredning för översvämning (Brandskyddslaget, 2020-10-16) har tagits fram.
Syftet med utredningen är att redovisa risker förknippade med brand vid en översvämning och föreslå riskhantering. Utredningen konstaterar att sannolikheten
för att en brand ska inträffa samtidigt som en översvämning sker bedöms som extremt låg. Bedömningen är ändå att åtgärder för att öka räddningstjänstens insatsmöjlighet samt möjligheten till vidare utrymning i samband med skyfall är motiverade. Detta för att ett extremt väder skulle kunna medföra fler olika typer av skador
som föranleder behov av insats av akutpersonal.
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En översvämning kan medföra att avståndet från angreppspunkt till den mest avlägsna delen i byggnaden överstiger de tillåtna 50 meter enligt Boverkets byggregler. Räddningstjänsten har då inte möjlighet att på ett tillfredsställande sätt utföra en
insats. Med åtgärder för fördröjning av skyfallsvatten blir avståndet kortare men
fortfarande inte tillräckligt för att vara acceptabla. Detta trots att fler angreppspunkter blir tillgängliga i byggnaden för räddningstjänsten. Riskutredningen rekommenderar ett antal åtgärder.
Utöver att skyfallsanläggningarna (fördröjning och omledning) byggs reglerar
plankartan att Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas. Regleringen
finns med eftersom insatsplan oftast inte är lagkrav och normalt inte inkluderar händelse av skyfall (utan främst brand). Angreppsvägar vid skyfall kan vara andra än
vid brand och de ska vara utmärkta och ge tillgång till byggnaden i helhet. Angreppsvägar för räddningstjänsten ingår normalt i en insatsplan. Brandtekniska
skyddssystem så som driftrum för brandtekniska skyddssystem och eventuell reservkraft, ska vara placerade på platser som inte riskerar att översvämmas, vilket regleras i plankartan. Minst en utrymningsväg ska utrymma mot markområde ovan +4,46
meter vilket är en del av planbestämmelsen m2. Marknivån vid utrymningsvägen är
reglerad 0,2 meter lägre än översvämningsnivån eftersom räddningsfordon klarar 0,2
meters vattendjup. Materialval i fasad utsatt för översvämningsrisk ska vara vattentåligt för att stå emot skyfallsvatten som står mot fasad, vilket är en del av planbestämmelsen m1. Plan för tömning av vatten bör upprättas innan byggnaderna tas i
bruk.
Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksamhet och bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande effekt.
Risk med hänsyn till järnväg
En riskutredning (2019-09-19) har tagits fram för att utreda risker kopplade till farligt gods som påverkar planområdet. Riskutredningen har bedömt individrisken och
samhällsrisken.

Ostkustbanan
Ostkustbanan är den enda riskkällan i planområdets närhet. Sträckan vid planområdet är en av Sveriges mest trafikerade. Prognosår 2040 trafikeras Ostkustbanan av
drygt 1100 tåg per dygn, varav 10 godståg. Två nya framtida spår planeras väster om
järnvägsområdet. De yttre spåren ska klara en maxhastighet på 250 km/h.

Samhällsrisk och individrisk
De olycksrisker som bidrar till att samhällsrisken hamnar inom det så kallade
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) är olycksrisker förknippade med
brännbara gaser och urspårning på Ostkustbanan. Olycksrisker förknippade med
övriga farligt godstransporter samt tågbrand på Ostkustbanan bedöms ha en begränsad påverkan på samhällsrisknivån.
Urspårning utgör den mest sannolika olyckshändelsen med tågtrafik. Skadeavståndet
vid en urspårning understiger i princip alltid 25 meter. Värmestrålning från brand i
godståg bedöms bli hög och brandspridning till bebyggelse bedöms kunna ske inom
20-25 meter från järnvägen. För enstaka ämnen som transporteras på spår kan konsekvenserna av en olycka bli mycket omfattande.
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Med avseende på individrisken anses risknivån vara acceptabel inom aktuella områden där ny bebyggelse planeras, både utomhus och inomhus. Olycksriskerna förknippade med trafiken på Ostkustbanan hamnar inom ALARP inom ca 20 meter
från närmaste spår. Inom ca 10 meter från Ostkustbanan så hamnar individrisken på
en oacceptabel nivå.

Befintligt garage
Bedömningen för befintligt garage på Tygeln 3 är att det inte är motiverat med åtgärder. Bedömningen är gjord utifrån beräknad risknivå, garagets påverkan på risknivån, den låga persontätheten och att det huvudsakligen rör sig om en befintlig
byggnad med bl.a. tät fasad och svårigheter att åtgärda befintlig fasad. Ovanpå garaget kommer endast teknikvåning att finnas, vilket inte kräver några riskreducerande
åtgärder.

Trästomme
Kontorsbyggnaden på Tygeln 1 planeras att utföras med bärande stomme, pelare och
bjälklag i trä. Byggnaden planeras 25 meter från närmaste spår. Åtgärder behövs
med hänsyn till brand och gasspridning.
Åtgärder avseende brand gäller fasader och fönster och inte bärande system. Stommen påverkas inte så länge fasaden förhindrar vidare brandspridning in i byggnaden
under den tid det tar att utrymma. När det gäller gasspridning omfattar detta ventilationssystemet och påverkas inte av bärande delars utförande.
Att utföra bärande delar i trä påverkar inte händelseförloppet vid gasmolnsexplosion
förutsatt att man dimensionerar knutpunkter (upplag m.m.) för tillräcklig sammanhållning.
Utifrån ovanstående konstateras att det inte påverkar risknivån inom området att
utföra bärande delar i trä i byggnadsdelar över 25 meter från närmaste spår dock
behöver delar av lösningen ses över och anpassas utifrån risken för gasmolnsexplosion.

Säkerhetshöjande åtgärder
Riskutredningen föreslår som säkerhetshöjande åtgärder att ny bebyggelse ska placeras minst 25 meter från spår och att ytor mellan ny bebyggelse och Ostkustbanan ska
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. I planförslaget ligger
ny bebyggelse minst 25 meter från spår och planbestämmelse finns som reglerar ej
stadigvarande vistelse inom 25 meter. Utifrån detta och med nedanstående planbestämmelser anser staden att risknivån inom planområdet är acceptabel.
Riskutredningen föreslår även att ny bebyggelse inom 30 meter från Ostkustbanan
ska utföras med följande åtgärder, vilka samtliga finns som planbestämmelser:
o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från Ostkustbanan.
o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras
mot en trygg sida, d.v.s. bort från Ostkustbanan, alternativt på byggnadernas tak.
o Fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart
material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.
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o Fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i lägst
motsvarande brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande stor gasmolnsexplosion. Fönster tillåts vara
öppningsbara.
o Stommar ska dimensioneras att klara laster från en stor gasmolnsexplosion.
Detta medför inga krav på en stomme av betong, men kan eventuellt
kräva anpassning av en stomme i trä.
Buller och vibrationer
Närheten till järnvägen och närliggande vägtrafik innebär höga bullernivåer och risk
för vibrationer. En buller- och vibrationsutredning har tagits fram (Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult, 2019-09-27). Trafikbuller- och vibrationsutredningen har beräknats
utifrån att klara beräknade bullernivåer med både dagens trafik och prognosen för år
2040.
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna på kontorsbyggnaderna närmast järnvägen blir upp mot 75 dB(A) och maximalnivåerna 90 dB(A). Genom att förse kontorsbyggnaderna med ljudisolerande fönster och fasader kan god ljudmiljö inomhus
skapas. Fönster och yttervägg kommer att dimensioneras så att trafikbullernivån
inomhus blir högst motsvarande kraven i BBR Ljudklass B för kontor.
Grundläggning kommer att ske till fast botten och därmed bedöms vibrationerna bli
lägre än målet 0,3 mm/s, detta gäller både betong och trästomme. Planbestämmelsen
byggnader med stadigvarande vistelse ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå inte överstiger 0,3 mm/s finns. Noggrannare studie av byggnadsstommen krävs dock i den fortsatta projekteringen. Detta gäller framförallt
byggnad med trästomme.
Stomljudet från trafiken blir lägre än kravet 40 dB(A).
Aktuella riktvärdena för buller, stomljud och vibrationer innehålls.
Luftföroreningar
Halterna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) utomhus ligger i planområdet
långt under gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för luft. Halterna ligger även under miljökvalitetsmålet. Halterna befaras inte överskridas till följd av planens genomförande.
Elektromagnetisk strålning och elsäkerhet
I planarbetet har en utredning tagits fram som studerat elektromagnetiska fält och
elsäkerhet med anledning av Tygeln-fastigheternas närhet till järnvägen. (Iterio,
2019-11-26)

Elsäkerhet
För verksamheter som kan finnas inom 30 meter från järnvägen behöver hänsyn till
elsäkerheten tas. Byggnader får av elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom 5
meter från någon del av järnvägsanläggningen enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter,
ELSAK-FS 2008:1. För höga byggnader kan större avstånd eller särskilda skyddsåt-
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gärder krävas. När stationsbyggnaden, troligen närmare än 5 meter från spår, utreds
vidare i granskningsskedet, kommer elsäkerhetsföreskrifterna att beaktas bland annat
gällande avstånd till spänningsförande kontaktledning.

Elektromagnetisk strålning
Närheten till Ostkustbanan innebär att planområdet utsätts för elektromagnetisk
strålning. Strålningen är som störst närmast kontaktledningen när ett tåg passerar.
Socialstyrelsens rekommendationer är att dygnsmedelvärdet inte överstiger 0,4
mikrotesla.
Utredningen bedömer att magnetfältsnivåerna från järnvägen inte kommer att överskrida referensvärdena för allmänheten eller arbetsplatser även med en fördubbling
av passerande tåg med högre hastigheter på en utbyggd Ostkustbana. Utredningen
bedömer att magnetfältsnivåerna inom 25 meter från järnvägen gör att stadigvarande
vistelse inte ska uppmuntras. Plankartan har bestämmelsen Ytor inom 25 meter från
Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Kollektivtrafik
Planområdet är mycket välförsörjt med kollektivtrafik. Planområdet ligger precis
intill Solnas främsta kollektivtrafikknutpunkt och framtida planer kommer att förstärka platsen som knutpunkt. Andel arbetande i Arenastaden som reser med kollektivtrafik till jobbet är 52%, vilket är ovanligt högt.
Pendeltågsstationen har idag två stationsentréer, varav den norra som ansluter till
Målbron ligger närmast planområdet. Detaljplanen föreslår att en ny tredje stationsentré anläggs. Det finns en befintlig gångtunnel till stationsplattformen som är
stängd idag. Den nya stationsentrén innebär att den befintliga tunneln börjar användas igen och kompletteras med en ny mindre stationsbyggnad. Planbestämmelserna
är T1 – stationsentré med stationsbyggnad och nockhöjd (+10,0 meter). Resenärer
når stationsentrén via gränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, som regleras med
GATA. En gångflödesanalys har tagits fram (WSP, 2019-12-10) som visar att 20%
av resenärerna år 2030 kommer att använda sig av denna entré. Det bidrar till att
bättre fördela resenärer över stationen.
Flera stombusslinjer och busslinjer trafikerar Frösundaleden. Det finns planer på ny
stombusslinje på Kolonnvägen. Ett lämpligt hållplatsläge är vid Målbron för smidig
omstigning till pendeltåg och Arenastaden.
Vid Frösundaleden har tvärbanan en station. Tunnelbana planeras med station väster
om järnvägen och detaljplanen vann laga kraft 2020. Dessutom utreder Trafikverket
möjligheten att lägga en regionaltågsstation här.
Gång- och cykelvägnät
Gårdsvägen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt ur planerad och byggd sektion
för Tygeln 2. Gångbanorna är 4 meter respektive 3 meter breda. Cykelfält anläggs i
båda riktningarna och ansluter till Kolonnvägens cykelbana via övergångsställen.
Närheten till pendeltågsstationens alla entréer, i synnerhet den nya tredje stationsentrén, gör att cykelfält bedöms som nödvändigt.
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Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent trappa i nytt läge,
infälld i norra byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning. Trappan är
för allmännyttig gångtrafik. Trappan blir en viktig länk för gående mellan Arenastaden och de många arbetsplatserna kring Gårdsvägen och för framtida stombussresenärer som byter mellan buss och pendeltåg.
Gränden mellan Tygeln 1 och 3 utformas som gångfartsgata med gott om plats för
trädplanteringar. Gångflödesanalysen har beräknat att 7 900 personer kommer att
använda den nya stationsentrén år 2030. Huvudstråket till stationsbyggnaden går
genom gränden. Gränden kommer även att trafikeras av sopbil till Tygeln 1 samt
sopbil och driftfordon till stationsbyggnaden.
Gång- och cykelvägar i och i anslutning till Lilla Frösunda gårds park kommer att få
justerat läge. En gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen stängs för att minska
mängden skyfallsvatten på Gårdsvägen, den ligger inom planområdet. Tunneln ersätts av övergångsställe på annan plats. Målbron förlängs över Kolonnvägen i samband med att detaljplanen för Ballongberget (laga kraft 2019) genomförs. Målbrons
förlängning kommer att leda om en stor del av gång- och cykeltrafiken över och
under Kolonnvägen till bron.
Gångväg utmed järnvägen anläggs inom Tygeln 1 för att tillsammans med passage
inom Tygeln 2 skapa en genväg till södra pendeltågsentrén.
För föreslagna gatusektioner i området, se illustrationsbilaga.
Biltrafik
De nya kontorsbyggnaderna ligger vid Gårdsvägen. Gårdsvägen har två korsningar
med Kolonnvägen. Kolonnvägen har cirka 4 000 fordon/dygn.
Tygeln 1
Angöringsparkering finns på Gårdsvägen. Nästan all övrig trafik till Tygeln 1 åker
in och ut via gatan i söder som ligger på kvartersmark mellan Tygeln 1 och Tygeln
2. Lastkajen nås vid byggnadens sydvästra hörn. Lastkajen är placerad invändigt och
lokaliserad där gående inte naturligt rör sig. Byggnadens garage nås från järnvägssidan. Soprum till södra byggnadsdelen finns i entréplan på södra sidan. Sopbilar till
norra byggnadsdelen kommer att åka runt hela kontorsbyggnaden eftersom dess soprum finns på byggnadens västra sida.
Plankartan reglerar utfartsförbud mot gränden.
Tygeln 3
På Gårdsvägen finns angöringsfickor utanför entréerna vid norra och södra byggnaderna. In- och utfart till bilgarage blir mellan norra och södra byggnaderna, vilket är
samma placering som idag. Sophämtning och leveranser med lastbil sker på Gårdsvägen.
Plankartan reglerar utfartsförbud mot gränden och Kolonnvägen.
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Parkering
Cykelparkering
100 cykelplatser planeras vid den nya stationsbyggnaden i gränden. Strax norr och
strax söder om Målbron planeras cirka 60 cykelplatser för allmänheten, främst för
resenärer till norra stationsentrén. Stationens behov av cykelplatser är enligt gångflödesutredningen beräknade till 50-70 stycken. Delar av cykelparkeringarna kan
användas som besöksparkering till kontoren. Besöksparkering kan även ske längs
gatorna.
Till kontoren planeras ungefär 12-16 platser per 1000 BTA inomhus vilket är i linje
med Solnas parkeringsnorm för cykel. Det motsvaras av 250 cykelplatser på Tygeln
3 och 500 cykelplatser i bottenvåningen på Tygeln 1.
Bilparkering
Med tanke på att platsen är välförsedd med kollektivtrafik har utgångspunkten varit
en parkeringsnorm på 8 platser/1000 kvm BTA. Befintligt parkeringshus inom Tygeln 3 kommer att ha omkring 300 platser, vilket är mer än 8 platser/1000 BTA. För
Tygeln 1 innebär parkeringsnormen att 328 platser behövs. Mobilitetsåtgärder
kommer att utredas i granskningsskedet och effektfulla åtgärder kan sänka parkeringstalet.
Parkeringsplatser utomhus placeras för att klara översvämning vid 100-årsregn, det
vill säga på sträckor där bedömt vattendjup som mest är 0,2 meter vid 100-årsregn.
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.

Tidplan för planarbetet
Samråd
Q1 2021
Granskning
Q4 2021
Godkännande av byggnadsnämnden
Q1 2022
Antagande av kommunfullmäktige
Q2 2022
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas.
Fastighetsrättsliga frågor

Markägoförhållanden
Planområdet omfattas av fastigheterna Tygeln 1, som ägs av Remulus Tygeln 1 AB,
dotterbolag till Skanska AB, Tygeln 3 som ägas av Fabege Tygeln AB, dotterbolag
till Fabege Stockholm AB samt fastigheterna Hagalund 3:1 och Järva 4:11 som ägs
av Solna stad.

Fastighetsbildning
En fastighetsreglering kommer att ske med markbyten mellan fastigheten Tygeln 3, ägd
av Fabege Tygeln AB, och en fastighet ägd av Solna stad, troligen Hagalund 3:1.
Fastighetsreglering kommer även att ske med markbyten mellan fastigheterna Tygeln 1,
ägd av Remulus Tygeln 1 AB, och en fastighet ägd av Solna stad, troligen Hagalund
3:1.
De konsekvenser som erforderlig fastighetsbildning medför är att det tillförs mark till
Hagalund 3:1. Fastigheterna Tygeln 1 och 3 avstår mark för allmän plats som blir arealmässigt större. Fastighetsbildning initieras av exploatörerna. Ansökan om fastighetsbildningsförrättning sker till Lantmäteriet.
Kvarteret Tygeln är idag berörd av en tomtindelning (0184K-0516-1950). Den del av
tomtindelningen som ligger inom planområdet upphävs när detaljplanen vinner laga
kraft.

Servitut
Officialservitut gång- och cykelväg (0184-01/29.1) belastar Tygeln 3 till förmån för
Hagalund 3:1.
Officialservitut väg (0184-87/4.1) belastar Tygeln 3 till förmån för Hagalund 3:1 och
Tygeln 1.
Avtalsservitut (01-IM6-90/3593.1) för in- och utfartsväg m.m. belastar Tygeln 1 till
förmån för Tygeln 2.
Trafikverket har förstärkningspålar som går in på Tygeln 1:s fastighet. Servitut saknas
idag.
Behov av servitut kommer att utredas i granskningsskedet.
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Tekniska frågor

Gator
Körytorna ska uppfylla kraven så att utryckningsfordons framkomlighet och uppställningsplatser tillgodoses (vägbredd, bärighet med mera). Gatorna ska kunna inrymma funktioner för avfallshantering, gång- och cykelstråk, angöringsparkering
med mera och utformas med Solna stads standard. I illustrationsbilagan redovisas
gatusektioner.

Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Dagvatten
Dagvattenåtgärder för rening och fördröjning består av växtbäddar, krossdike och
gröna tak. Dagvatten från kvartersmark ska hanteras på kvartersmark.

Skyfall
Skyfallsåtgärder består av skålade ytor, växtbäddar, omledning/flödesväg, dämmen
och magasinering under mark i kombination med erfoderlig höjdsättning. Åtgärder
finns både inom och utanför planområdet och ska fördröja omkring 17 500 kubikmeter vatten vid 100-årsregn.

Värme
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till fjärrvärmenät om inte ett mer miljövänligt alternativ kan redovisas.

Elenergi
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till elnätet. Utredning kring kapacitetsbehov
och anslutningar ska göras i samråd med Vattenfall. Elnätsstation för Tygeln 3 placeras på Tygeln 3 och elnätsstation för Tygeln 1 placeras på Tygeln 1. Elskåp under
Målbron byggs in med väggar och tak.

Avfall
Förutsättningar för hantering av matavfall, källsortering och brännbart restavfall ska
finnas på Tygeln 1 och Tygeln 3.

Påverkan under byggtiden
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även
innehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas
fram i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska
vara fastställt senast två månader före byggstart.
En masshanteringsplan behöver tas fram inför schaktning. För att få ett bra underlag
för masshanteringen kan ytterligare provtagning behövas. Om schaktning även ska
ske på Tygeln 3 behövs en masshanteringsplan där också. Masshanteringen i sig
medför att en anmälan om avhjälpandeåtgärd behöver upprättas.
Ekonomiska frågor
Exploatören svarar för och bekostar utbyggnad av samtliga anläggningar inom kvartersmark. Solna stad ska ansvara för utbyggnad av kommunala anläggningar inom
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allmän plats. Exploatören ska ersätta Solna stad fullt ut för projektering och genomförande av anläggningar på allmän plats, genom att erlägga exploateringsbidrag.
Exploatören betalar anslutningsavgifter till el, tele, fjärrvärme och VA enligt vid
tidpunkten gällande taxa. Exploatören betalar bygglovsavgift enligt vid tidpunkten
gällande taxa. Exploatören har tecknat plankostnadsavtal med kommunen för upprättandet av ny detaljplan.

Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättningar
Exploateringsavtal med tillhörande fastighetsregleringsavtal för reglering av allmän
plats till kvartersmark enligt ovan ska upprättas mellan kommunen och exploatören
innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska bland annat reglera
fastighetsbildning, anläggningsarbeten, markregleringar, överlåtelser av mark, ersättningar, uppförande av skyfallsåtgärder inom och i anslutning till planområdet,
storlek på och former för exploateringsbidrag samt övriga frågor med anledning av
detaljplanens genomförande. Gestaltningsprogram, miljöprogram och dagvattenutredning kopplas till exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet tas fram av Solna stad
i dialog med exploatörerna och antas av kommunfullmäktige.
Ledningsrättsavtal behöver tecknas för elledningar och elnätstation. Vattenfall AB
ansvarar för att teckna ledningsrättsavtal samt ansöka om erforderlig Lantmäteriförrättning.
Ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Solna stad och Fabege AB för att säkra
Solna stads rådighet gällande trappan som i planen byggs in i byggnaden på fastigheten.
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta Lantmäteriförrättningar för att
göra erforderliga förändringar och bilda erforderliga fastigheter och gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.
Vid kommunalt huvudmannaskap har kommunen ovillkorligt rätt att lösa in allmän
plats. Kommunalt huvudmannaskap innebär också att kommunen är skyldig att lösa
in allmän platsmark om fastighetsägaren så begär.

Medverkande
Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete
med Juan Piñones-Arce på stadsledningsförvaltningen.

Ann-Christine Källeskog
Plan och exploateringschef

Astrid Fernström
Planarkitekt

