
 

Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström 
Gereben om nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet  
 

Eva Eriksson (S) har ställt en interpellation till mig angående nedmonteringen 
av Solnas fritidshemsverksamhet.  
 
 

Interpellationen lyder: 

Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?  

 

Svaret lyder: 

Att andelen elever i fritidshemmet har ökat är positivt. Fritidshemmet är en 
viktig faktor i elevers långsiktiga utveckling där elevers kunskaper och 
erfarenheter fördjupas samtidigt som eleverna ges en meningsfull fritid och 
social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen 
och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. 
Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i 
praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. 

Resurserna till fritidshemmet har inte minskat. Den förändring som redovisas i 
interpellationen och i Kolada handlar till stor del om hur verksamheten har 
fördelat kostnader mellan skolformerna förskoleklass/grundskola och 
fritidshem. De flesta resurser i förskoleklass/grundskola och fritidshem är 
gemensamma resurser såsom lokaler, läromedel, ledning, möbler mm.  

Även personalen i fritidshemmet är kostnadsmässigt fördelade mellan 
grundskola/förskoleklass och fritidshem eftersom personalen arbetar under en 
samlad skoldag. Det är också flera medarbetare på fritidshemmet som har 
lärarbehörighet i ett eller flera ämnen och därför fördelas med sin undervisande 
tid på grundskolan och övrig tid på fritidshemmet. Det som främst förändrades 
mellan 2019 och 2020 är att barn- och utbildningsförvaltningen blev mer noga 
med att fördela personalkostnaden till rätt skolform samt att förvaltningen fick 
fler barn inskrivna i verksamheten som är med och delar på fasta kostnader 
såsom lokaler, möbler, ledning mm. 



 

Den korrekta fördelningen av hur personalen arbetar under dagen slår också 
delvis på personaltätheten vilket inte behöver betyda att det är färre resurser 
(personer) under själva fritidstiden (eftermiddagen) än tidigare, men det är inga 
heltidstjänster som redovisas på fritidshemmet eftersom fritidshemmet enbart 
är innan och efter skoldagen. 

Det är i sammanhanget viktig att framhålla att pengen till fritidshemmet 
räknades upp med 1 % både från 2018 till 2019 och från 2019 till 2020 (samma 
som förskoleklass och grundskola) men att förvaltningen har blivit mer noga 
att fördela personalkostnaderna samt att förvaltningen har fler barn i 
verksamheten jämfört med 2019 på grund av att barn- och 
utbildningsförvaltningen tog över verksamheten från arbetsmarknad, kultur- 
och fritid.  

Även i aktuell budget för 2022 räknades pengen för fritidshemmet upp med 1 
%. Vidare framgår av skolnämndens årsredovisning 2021 att personaltätheten i 
stadens kommunala fritidshem ökat mellan 2019 till 2020, att antalet anställda 
lärare i fritidshem ökat och dessutom att andelen årsarbetare i fritidshemmet 
med pedagogisk högskoleexamen ökat. 

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

 

Solna den 15/2 

 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 

 



 

 

 
 
Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben om 
nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet 
                   1 

Trenden i Solna är att fler och fler barn skrivs in i fritidshemmen. Sedan 2018 har andelen ökat 

från 64 procent till hela 72 procent. Resurserna till fritidsverksamheterna å sin sida har minskat 

radikalt. Därtill har de styrande packat ihop barn genom att flytta dem från externa lokaler till 

skolans lokaler, som är av varierande kvalitet med tanke på verksamheten. En lärare i 

fritidshemmet har också fått fler elever att ta hand om sedan 2019. 

 

Sedan 2019 har de resurser staden lägger på de kommunala fritidshemmen i Solna halverats. 2019 

lade man 49 684 kr/inskriven elev. 2020 lade man ungefär hälften d.v.s. 24 249 kr/inskriven elev. 

Antal elever per årsarbetare ökade från 19 till 24 under samma tid till följd av neddragningarna. 

Detta att jämföra med liknande kommuner i landet där man i snitt lägger runt 40 000 

kr/inskriven elev.  

 

Syftet med undervisningen på fritids är att den ska komplettera skolan och förskoleklassen. I 

läroplanen för fritidshemmen står att undervisningen i fritidshemmet ska ha ett centralt innehåll 

bestående av 24 olika punkter som exempelvis; idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och 

utomhus, hur människans val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och matematik som 

redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. Detta kräver 

att lärarna i fritidshemmet kan se och stödja varje enskild elev i undervisningens olika delar 

eftersom undervisningen också ska ha elevernas behov, intressen och erfarenheter som 

utgångspunkt. Samtidigt ska varje elev inspireras till nya upptäckter.  

 

Fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barnens undervisning i skolan. Neddragningarna i 

fritidshemsverksamheten riskerar att negativt påverka hur eleverna lyckas och hur varje elev 

förmår att nå sin fulla potential i skolan. 

 

Källa: KOLADA (Kommun- och landstingsdata) 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:  

 

• Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?   

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson  

Socialdemokraterna 

 

.-~ 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-06-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 151 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-05-30  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 126 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-04-04  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 91 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-28  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 57 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 
angående resursskolorna. 

Linda Cigéhn och Sandra Lindström (V) har ställt en interpellation till mig 
angående resursskolorna. 

Frågan i interpellationen lyder: 

Avser skolnämnden att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att 
öka Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra 
resursskolornas överlevnad. 

 

Svaret lyder: 

Resursskolor är inte en definition som återfinns i skollagen men det är det man i 
dagligt tal brukar kalla de fristående skolor som begränsat sitt intag till elever som 
är i behov av särskilt stöd. 

Dessa skolor är ett komplement till den kommunala verksamheten men vi måste 
säkerställa att våra kommunala skolor också har tillräckligt med resurser för att 
möta alla elever, oberoende av stödbehov. Det måste vara vår utgångspunkt. 

Låt oss först slå fast att alla elever har rätt till en god utbildning och förutsättningar 
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Stadens målsättning är att alla 
elever oavsett behov ges de förutsättningar de behöver inom ramen för ordinarie 
klass och undervisning. Alla lärare har till exempel fått utbildning i tillgängligt 
lärande för att bättre kunna anpassa undervisningen i klassrummet på individnivå. 

För en del elever kan det innebära att de behöver extra anpassningar eller särskilt 
stöd och vad har då staden gjort för dessa elever? 

Vi har startat upp särskilda undervisningsgrupper i skolorna (benämns studio) och 
med det har organisationen för särskilt stöd stärkts rejält. 

Till höstterminen 2022 startar också en central särskild undervisningsgrupp. Målet 
med den är att elever ska kunna återgå till sin vanliga skola/klass. Vi gör en 
särskild satsning på denna grupp utöver den generella elevpengen med 2,5 mkr 
vilken ska ses som en permanent satsning men får givetvis styras utifrån behov här 
och framöver. Därutöver har förvaltningen ett samarbete med socialförvaltningen 
inom ramen för projektet med psykisk hälsa där en heltidstjänst med fokus på 
elevernas välbefinnande tillförs. 



Skolnämnden har tidigare också fattat beslut om en plan för att främja psykisk 
hälsa i våra skolor och kommunstyrelsen har i dagarna antagit en övergripande plan 
för psykisk hälsa med fokus på barn och unga i Solna. 

Vi har infört ett extra strukturbidrag för fristående resursskolor i grundskolan, 100 
000 kr per elev och år vilket vi vet har varit väldigt välkommet och är ett sätt att 
säkerställa finansieringen för resursskolorna. Värt att notera är att det är ett 
strukturbidrag som går till alla elever, även de som inte bedömts vara i behov av 
tilläggsbelopp. 

Under 2021 påbörjades också planeringen med att starta kommunal 
gymnasiesärskola. Den kommunala gymnasiesärskolan är möjlig att söka läsåret 
22/23. 

På skolnämndens sammanträde i juni kommer beslut fattas om att införa ett 
strukturbidrag på 145 000 kr per elev och år för gymnasieskolans nationella 
program med klasser med specialpedagogisk verksamhet från och med 
höstterminen 2022. Det är en kraftfull förstärkning på området. 

Solna förespråkar att det extra bidraget ska återinföras i Storsthlms gemensamma 
prislista och nämndens beslut om ett extra strukturbidrag gäller i väntan på att det 
återinförs i prislistan.  

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

Solna den 20/5 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 



 

Solna den 4 april 2022 
Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
Interpellation om resursskolorna 
 
Många barn med stora behov av specialpedagogiskt stöd på grund av exempelvis autism 
hamnar i kläm i skolsystemet eftersom de inte platsar på särskolan samtidigt som 
undervisningsmiljön i den ordinarie skolan inte kan möta elevens omfattande behov. För 
dessa barn är en plats på en resursskola ofta det enda alternativet för att barnet ska få den 
hjälp de behöver för att uppnå läroplanens mål och undvika att bli hemmasittare. Många barn 
som har gått i resursskola i grundskolan behöver sedan en plats på ett resursgymnasium. 
 
Resursskolorna gör mycket omfattande anpassningar för att tillgodose elevernas behov. I 
praktiken handlar det om mindre grupper, lokalanpassningar och specialpedagogisk 
kompetens. Den ordinarie skolpengen räcker inte till för att täcka de extra kostnader som 
resursskolornas verksamhet medför, varför många kommuner beviljar strukturbidrag 
och/eller tilläggsbelopp som täcker upp för dessa extra kostnader.  
 
Behovet av resursskoleplatser är mycket stort och kötiderna till de befintliga resursskolorna 
är idag ofta flera år långa. Dessutom har flera skolor antagningsstopp då de har varit 
nedläggningshotade på grund av bristfällig finansiering från elevernas hemkommuner.  
Solna har sedan 2,5 år tillbaka valt att göra en väldigt snäv tolkning av lagen, vilket medfört 
att allt färre ansökningar om tilläggsbelopp har beviljats. Därutöver är det strukturbidrag som 
betalas ut för litet vilket innebär att Solna står för ungefär halva kostnaden för vissa elever. 
Detta gör att resursskolorna tvekar till att ta emot nya barn från Solna eftersom de riskerar att 
inte kunna gå runt ekonomiskt. 
 
Vänsterpartiet anser att det behövs en bättre sammanhållen skolgång för barnen med störst 
behov och att systemet med tilläggsbelopp och strukturbidrag måste fungera bättre än idag. 
Nu sparar Solna stad pengar på bekostnad av eleverna med störst behov, vilket varken är 
acceptabelt ur ett barnperspektiv eller hållbart i längden. Finansieringen måste motsvara 
kostnaderna i praktiken för att garantera eleverna en rimlig skolgång, och det måste givetvis 
gälla både grundskolan och gymnasieskolan. Den nuvarande situationen, där föräldrar till 
barn med stora specialpedagogiska behov ständigt har ont i magen av rädsla för att 
resursskolan ska läggas ner eller för att barnet ska nekas en plats på en resursskola, är 
både ohållbar och oacceptabel. Om Solnas barn och unga inte får det stöd de behöver för att 
klara skolgången väntar potentiellt katastrofala följder för många individer som följd.  
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Skolnämndens ordförande: 
Avser Skolnämnden att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att öka 
Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra resursskolornas 
överlevnad? 
 

 
      Linda Cigéhn   Sandra Lindström 
      Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-06-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 157 
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra 
Lindström (V) till skolnämndens ordförande om 
resursskolorna (KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-05-30  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 132 
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra 
Lindström (V) till skolnämndens ordförande om 
resursskolorna (KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Bergmarkska villan 
 
Bergmarkska villan ligger i Hagalund strax bredvid Ostkustbanans hagalundstunnlar. 
 

1. Vilka planer har tekniska nämnden för Bergmarkska villan? 
Planen för Bergmarkska villan är i enlighet med den övergripande lokalutredning som 
återredovisades till kommunstyrelsen i maj i år. I den anges att användningen av byggnaden, 
och flera andra liknande byggnader, kommer gå i samklang med gällande detaljplan som 
begränsar användningen till bostadsändamål. 
 
I den utredningen anges för Bergmarkska villan specifikt:  

”Ingen kommunal användning. Iordningsställs som bostad 2023-2024. Hyrs ut.” 
 
Utredningen anger också följande generellt om denna och flera liknande villor: 

” De fyra villorna har varit uthyrda eller utarrenderade i omgångar, men står nu av 
olika skäl tomma. Ambitionen är att villorna ska kunna hyras ut/arrenderas ut som 
bostad respektive sommarbostad på längre sikt efter en statusuppdatering av 
tekniska förvaltningen. Samtliga dessa villor föreslås på kort sikt prövas för 
bosättning av anvisade flyktingar från Ukraina.” 
 

Tekniska förvaltningen har i sommar 2022 genomfört takomläggning på Bergmarkska villan 
som en del av fortlöpande planerat underhåll. 

 
2022-08-17 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 20 juni 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om Bergmarkska villan 
I maj 2021 lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen 
av stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, rödingarna vid Överjärva gård, Huvudsta 
Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av Sockerbiten, 
Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
En av de mest omdiskuterade tomställda lokalerna är Bergmarkska villan, som varit föremål 
för flera diskussioner i fullmäktige. Bergmarkska villan byggdes troligen på 1890-talet som ett 
av de första husen i Hagalund. 1927 såldes villan till Hjalmar Bergmark som var typograf och 
kommunalråd för Socialdemokraterna. Han bodde i huset fram till sin död 1963 och huset har 
sedan dess kallats Bergmarkska villan. Hustrun sålde då huset till Solna kommun som sedan 
dess hyrt ut det som bostad tills för några år sedan. Byggnaderna ligger i en brant stupande 
trädgård med buskar och rabatter. På grund av sprängningarna för ytterligare en 
Hagalundstunnel flyttades huset av SJ 1986 från sitt ursprungliga läge till den intilligande före 
detta Folkets hus-tomten.  
 
Bergmarkska villan har renoveringsbehov och lämpar sig inte som bostad på grund av 
närheten till järnvägen. De senaste åren har villan stått tom, emellanåt lockat till sig 
obehöriga och har använts som övningslokal av polisens regionala insatsstyrka, men ingen 
direkt plan för byggnaden har presenterats.  
 
I en artikel om villan från 2019 i Mitt i Solna framhålls att en medborgare frågade redan 2017 
om planerna för villan och fick svaret att ”Frågan utreds”. Det var för fem år sedan, och 
sedan dess har många Solnabor, föreningar och företrädare för flera partier har uttryckt att 
de vill att byggnaden ska komma till användning och vara Solnaborna till gagn.  
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer har tekniska nämnden för Bergmarkska villan?   
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 



 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 
29 augusti kl 17:00. 
 
Protokollsutdrag skickas ut efter att sammanträdesprotokollet 
justerats. 



 

SID 1 (2) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-07-08 

 KS/2022:116 
 

Överenskommelse om exploatering inom fastigheten Tygeln 1 samt 
överenskommelse om exploatering inom fastigheten Tygeln 3 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om exploatering 
med Remulus Tygeln 1 AB, dotterbolag till Skanska AB, avseende fastigheten Tygeln 1 (inom 
detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om exploatering 
med Fabege Tygeln AB, dotterbolag till Fabege AB, avseende fastigheten Tygeln 3 (inom 
detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.). 
 
Sammanfattning 
Parallellt med framtagandet av en ny detaljplan för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och 
Tygeln 3 har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram överenskommelser om exploatering 
med Remulus Tygeln 1 AB, nedan kallat Skanska, samt med Fabege Tygeln AB, nedan kallat 
Fabege. Dessa avtal fullföljer de principöverenskommelser som staden, genom beslut i KS träffat 
med parterna. 
 
Skanska och Fabege förbinder sig att genomföra samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom 
kvartersmark samt genomför ett antal åtgärder som krävs för att hantera kraftiga regn, så kallade 
skyfall. Vidare lämnar Skanska och Fabege exploateringsbidrag till om- och utbyggnad av allmän 
plats samt skyfallsåtgärder inom Fröparken, som staden ska genomföra. Gestaltningsprogram och 
miljöprogram finns framtagna och ska följas. 
 
Detaljplanen möjliggör en tredje stationsentré till pendeltågsstationen. Exploatörerna ska 
tillsammans med Trafikförvaltningen fortsatt utreda behovet av en ny entré. Avtal om ansvars-
fördelning och genomförande ska tecknas mellan fastighetsägarna till Tygeln 1 och 3 samt 
Trafikförvaltningen i det fall den genomförs.  
 
Skanska och Fabege lämnar, utöver exploateringsbidrag, ett bidrag till Stadens medfinansiering av 
tunnelbanan till Arenastaden. Detta ska utgå på tillkommande byggrätter och uppgå till 2 200 
kr/m2 ljus BTA för kommersiella lokaler, uttryckt i penningvärde 2015-05-01. 
 
Stadsledningsförvaltningen ser positivt på utvecklingen med nya kontorslokaler i ett centralt och 
väl kollektivtrafikförsörjt läge samt att den östra delen av Arenastaden fortsätter att utvecklas. 
Området anpassas till dagen situation och framtida klimatförändringar genom de skyfallsåtgärder 
som genomförs. Vidare får staden bidrag till medfinansiering av tunnelbanan till Arenastaden. 
  
  

I SOLNASTAD 



 

SID 2 (2) 
 

 
 
Handlingar 
Överenskommelse om exploatering inom fastigheten Tygeln 1 
Överenskommelse om exploatering inom fastigheten Tygeln 3   
 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef   /RedigerareTitel/ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

I SOLNASTAD 



 1 (13) 
 

Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad 
Staden, och Remulus Tygeln 1 AB (org. nr. 556782-9154), såsom ägare till Tygeln 1, nedan 
kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges i § 4.9 nedan träffats följande 

Överenskommelse om exploater ing inom 
fast igheten Tygeln  1    

 

BAKGRUND 
 
Parterna träffade 2018-02-28 en principöverenskommelse avseende utveckling av 
fastigheten Tygeln 1. Föreliggande överenskommelse om exploatering fullföljer och ersätter 
principöverenskommelsen i sin helhet. 

  

 

 

§ 1 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 
 
1.1 Markägande 

Exploatören är, tillsammans med bolagen Remulus Solna Link Södra AB och Remulus 
Solna Link Norra AB, ägare till fastigheten Tygeln 1 och avser att uppföra ny 
kontorsbebyggelse, omfattande kontor med inslag av handel, service mm inom det 
området, nedan kallat Exploateringsområdet, som är markerat som kvartersmark inom 
Tygeln 1 på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.  
 
1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för kvarteret Tygeln 1 och 3 
m.fl. antages och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag 
BND 2018:50, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det 
geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet.  
 
1.3 Övriga lov och tillstånd 

Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs 
för att exploateringen skall kunna genomföras inom Exploateringsområdet. Parterna 
förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas 
respektive inhämtas. Exploatören ansvarar för och bekostar beställning av 
nybyggnadskarta. 

 

§ 2 

FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM  
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2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Exploatören skall ansöka om erforderlig fastighetsbildning och svara för samtliga kostnader 
som uppkommer i samband med fastighetsbildningen. Ansökan skall lämnas in till 
lantmäteriet senast sex månader efter att denna överenskommelse om exploatering 
undertecknats och samtliga villkor i §4.9 är uppfyllda. Parterna skall medverka till att 
fastighetsbildning kan ske så snart som möjligt, i enlighet med bifogad skedesplan, Bilaga 7, 
efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

Parterna är överens om att de delar av Planområdet som enligt Detaljplan skall bli allmän 
plats, som på Bilaga 1, nedan benämnt Gatumarken, vederlagsfritt genom 
fastighetsreglering skall tillföras Stadens fastighet Järva 4:11 samt Hagalund 3:1.  

 
Gatumarken ska överföras etappvis till Staden i takt med Planområdets utbyggnad. Staden 
tillträder i §§ 2.1 angivna områden när fastighetsbildningen vinner laga kraft. Områdena 
skall på tillträdesdagen överlämnas evakuerade och avröjda om inte parterna 
överenskommer om annat.  
 
Områdena som byggs ut av exploatörerna för skyfallsåtgärder enligt Skedesplan, Bilaga 9, 
nedan kallat ”Skyfallsanläggningarna” skall vid överlämnandet till Staden av Exploatören 
vara färdigställd och varit föremål för godkänd slutbesiktning i enlighet med av Staden 
godkänd bygghandling. 
 
Exploatören garanterar att de områden som skall överlämnas enligt § 2.1 ovan på 
tillträdesdagen inte besväras av inteckningar, servitut, nyttjanderätter, inskrivningar eller 
andra rättigheter som gäller mot varje ägare av egendomen utöver befintliga ledningar.  
 
Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för i § 2.1 ovan angivna 
områden i mindre utsträckning ändras skall överenskommelse om fastighetsreglering enligt 
denna överenskommelse i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 
 
2.2 Servitut 

Belysning och ledningar mm 
Exploatören medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom 
Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och 
ombygga belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. Exploatören medger att ovan 
angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i exploatörens fastigheter till 
förmån för Stadens fastighet Hagalund 3:1. 
 
Exploatören medger att Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, inom fastigheten Tygeln 
1 utan ersättning för all framtid äger nyttja, underhålla och ombygga skyfallsanläggning, i 
enlighet med Bilaga 7. Exploatören medger att denna rättighet får inskrivas som servitut 
med bästa rätt i Exploatörens fastighet till förmån för Stadens fastighet Hagalund 3:1. 
 
Exploatören medger vidare att inom det område som angivits med u på bilagda 
detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta servitut eller ledningsrätt till berörda ledningsägare. 
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2.3 Gatukostnader, anslutningsavgifter mm 

Efter fullgörande av § 3.6 nedan är Exploatören såsom ägare till fastigheten Tygeln 1 
befriad från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för 
framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande 
anordningar. 
 
Exploatören svarar för alla övriga kostnader inom Exploateringsområdet såsom kostnader 
för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 
 
2.4 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för samtliga arbeten och kostnader för att sanera marken inom 
Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i 
enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Detta åtagande inkluderar den mark som 
Exploatören i enlighet med § 2.1 ovan skall överlämna till Staden. 
 
 

§ 3 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 
 
3.1 Samordning och tidplan 

Staden och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att genomföra sina respektive 
exploateringsåtgärder på kvartersmarken respektive på allmän plats, inom och i anslutning 
till Exploateringsområdet, i enlighet med Detaljplanen och denna överenskommelse om 
exploatering, och att kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i 
utformning och kvalitet.  
 
Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med Stadens olika entreprenörer, 
övriga exploatörer och med berörda ledningsägare. 
 
Staden och Exploatören skall gemensamt upprätta en huvudtidplan för exploateringen. 
Exploatören är medveten om att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt 
kommer att genomföras i och omkring Solna de kommande åren, vilket kan påverka 
framkomligheten på Stadens gatunät. Exploatören är införstådd med att en samordning 
med andra projekt kan behöva ske och att detta kan påverka tidplan och genomförande-
planering för exploatering av Exploateringsområdet. 
 
Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att hyresgästerna får 
en acceptabel kontakt med gator och parker. Solna planerar preliminärt att bygga om 
Gårdsvägen som följer av Detaljplanen enligt Bilaga 7 (skedesplan). Exploatören är därför 
införstådd med att Exploatören på egen bekostnad kan komma att behöva iordningställa 
provisorier för att säkerställa tillgängligheten till entréer under tiden Staden bygger ut 
allmän plats enligt ovan. 
 

3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet 
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Exploatören avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra 
bebyggelse omfattande ca 38 500 kvm ljus BTA kontor med inslag av handel, service, samt 
om möjligt andra publika verksamheter i gatuplanet. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 
inom Exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även 
projektering och genomförande av återställande- och anslutnings arbeten, som måste göras 
i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens bygg- och 
anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och 
anslutnings arbeten skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 
 
Detaljplanen möjliggör en ny stationsbyggnad, vilket skulle ge en tredje stationsentré till 
pendeltågsstationen. Denna nya stationsbyggnad är inte beslutad än, Exploatören 
tillsammans med Trafikförvaltningen kommer att fortsätta utreda denna fråga. Om 
parterna kommer fram till att den kan byggas så kommer ett avtal om ansvarsfördelning 
och genomförande att tecknas mellan fastighetsägarna till Tygeln 1 och 3 samt 
Trafikförvaltningen. I detta fall ska även en gemensamhetsanläggning bildas för grändgatan 
mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 i vilken Staden ska vara part. 
 
Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att 
bebyggelsen inom Exploateringsområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och 
vibrationer från vid tidpunkten för inflyttningen omgivande verksamheter.  
 
Skyfallsanläggningarna som nämns i skyfallsutredningen (Bilaga 7) skall byggas av 
Skanska/Fabege senast enligt nedan, om inte annat överenskommes mellan parterna: 

• GC-Tunnel  år 2024 Järva 4:11 

• Matildatorget  år 2024 Hagalund 2:4 

• Lilla Frösunda park  år 2025 Hagalund 3:1 

• Tygeln 1  år 2027 Tygeln 1 

• Tygeln 3  år 2027 Tygeln 3 

• Winjbladsparken  år 2030 Hagalund 2:4 

• Tömmen-Stigbygeln  år 2032 Stigbygeln 2 
 
Fröparken byggs ut 2024 av staden.  
 
Exploatörerna förbinder sig att vid ombyggandet av Lilla Frösunda park dagvattendamm 
(skyfallsåtgärd) så ska Länsstyrelsens beslut, Bilaga 10, följas. 
 
För skyfallsåtgärder på Lilla Frösunda park och Fröparken har det tagits fram ett program, 
Bilaga 8, som exploatörerna förbinder sig att följa vid byggandet av dessa. 
 
För alla skyfallsåtgärder som exploatörerna bygger så ska finplanering, inklusive plantering 
och ytskikt enligt av Stadsmiljö godkänd bygghandling ingå i byggnationen av dessa 
skyfallsåtgärder. 
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Ansvaret för projektering och byggande av kommunala anläggningar regleras i § 3.5 nedan. 
 
3.3 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna 
utformningen av byggnaderna med utformningen av allmän plats inom och intill 
Planområdet har Staden, genom dess byggnadsnämnd, i samråd med Exploatören upprättat 
ett gestaltningsprogram, Bilaga 2.  
 
Detta gestaltningsprogram skall utgöra ett för Exploatören och Staden gemensamt 
underlag för projektering, bygglovhantering och uppförande av bebyggelse och allmän plats 
inom Planområdet. Exploatören åtar sig att vid projektering, upphandling och uppförande 
av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark, liksom vid projektering, upphandling och 
genomförande av anslutnings arbeten på allmän plats, följa gestaltningsprogrammet och ha 
kostnadsansvaret för dess genomförande. Staden åtar sig att vid projektering, upphandling 
och genomförande av arbeten på allmän plats, följa gestaltningsprogrammet och ha 
kostnadsansvaret för dess genomförande. Eventuella avsteg från gestaltningsprogrammet 
avseende kvaliteten ska samrådas med den andra parten. Utgångspunkten vid avsteg skall 
vara att kvaliteten avseende såväl arkitektonisk utformning, funktion som material skall 
vara minst på samma nivå som i gestaltningsprogrammet.  
 
Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Planområdet skall anordnas och bekostas av 
Exploatören. Förslag till exteriör konstnärlig utsmyckning skall tas fram i samråd med 
Staden i samband med bygglovsansökan för exploateringen inom Planområdet. 
 
3.4 Teknisk försörjning 

Den bebyggelse som Exploatören uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att 
ansluta till fjärrvärmenätet respektive fjärrkylanätet, om inte ett mer miljövänligt alternativ 
kan redovisas. 
 

3.5 Kommunala anläggningar inom exploateringsområdet  

Staden svarar för utbyggnaden av erforderliga gator och övriga kommunala anläggningar 
(skyfallsåtgärd inom Fröparken) på allmän platsmark inom och i anslutning till Planområdet 
i enligt med bifogad skedesplan, Bilaga 7.  
 
Exploatören skall erlägga exploateringsbidrag till Staden för den utbyggnad av kommunala 
anläggningar som Staden skall utföra enligt ovan. Exploateringsbidraget skall täcka Stadens 
beräknade kostnader för upphandling, projektering, byggledning, samordning, utbyggnad, 
besiktning samt Stadens interna kostnader i samband med projektet och utbyggnaden av de 
kommunala anläggningarna. Exploateringsbidraget uppgår till 
TJUGOENMILJONERFEMHUNDRATUSEN (21 500 000:-) kronor i penningvärde 
2022-06-01 och skall erläggas etappvis enligt följande samt i enlighet med bifogad 
skedesplan, Bilaga 7 
 

• 2 000 000 kronor för projektering senast sex månader efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft,  

• 5 500 000 kronor för byggstart av Fröparken i samband med sådan byggstart,  
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• 2 000 000 kronor för projektering gator senast 2 år efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft, 

• 12 000 000 kronor i samband med byggstart av allmän platsmark, gata.  
 
Exploateringsbidraget justeras med stöd av Entreprenadindex som räknas per färdigställd 
etapp enligt skedesplan. Ovanstående belopp avser penningvärde 2022-06-01. Vid 
betalningstillfället ska beloppet viktas enligt: 
 

• 50 %  231Överbyggnad 

• 50 %  242 Asfaltsbeläggningar gator. 
 
I enlighet med vad som stadgas i Principöverenskommelsen bär exploatören hela ansvaret 
för utbyggnad av 7 st. skyfallsåtgärder enligt skedesplan, se Bilaga 9, både inom och utanför 
exploateringsområdet utifrån Detaljplanen och dess planbeskrivning, gestaltningsprogram 
samt skyfallsutredning. Projektering och utförande skall utföras i samråd med Staden och 
enligt Stadens anvisning. Vid projektering och utförande som berör skyfallsåtgärder ska 
Exploatören samråda med Stadens representant från Tekniska förvaltning. 
 
För Va-anläggning gäller vad som har avtalats i principöverenskommelsen samt särskilt 
avtal mellan Exploatören och Solna Vatten. 
 
Exploatören ansvarar för drift och underhåll av dessa anläggningar fram till dess att tillträde 
skett. Efter det att Staden tillträtt anläggningarna svarar Staden för drift, underhåll och 
ombyggnader, med undantag för eventuella garantiarbeten. 
 
3.6 Ersättning för kommunala anläggningar 
Exploatören bedriver ej byggnadsrörelse enligt 2 kap. 7§ mervärdesskattlagen. Staden 
betalar, efter separat faktura, Exploatören ersättning för de kommunala anläggningarna 
som Exploatören utför motsvarande den mervärdesskatt som Exploatören erlagt. 
 
För fastställande av ersättningen i de delar arbeten utförs på Exploatörens mark skall 
Exploatören till Staden överlämna en s k jämkningshandling enligt 8 a kap. 15§ 
mervärdesskattlagen, som omfattar den mervärdesskatt som Exploatören erlagt för 
investering i dessa anläggningar. Exploatören har rätt till ersättning från Staden för det som 
i handlingen anges som mervärdesskatt hänförligt till investeringarna genom ovan nämnda 
faktura. Jämkningshandlingen utgör underlag för Stadens återbetalning av mervärdesskatt i 
kommunkontosystemet. 
 
Ersättningen för denna mervärdesskatt skall erläggas av staden till Exploatören, i den takt 
som staden kan lyfta mervärdesskatten. Staden åtar sig att snarast möjligt, efter erhållen 
jämkningshandling, begära återbetalning av sådan skatt från Skatteverket och senast 30 
dagar efter det att Skatteverket återbetalat mervärdesskatten oavkortat utbetala densamma 
till Exploatören. Om Staden inte skulle erhålla återbetalning av mervärdesskatt så föreligger 
ingen skyldighet för staden att erlägga ersättning till Exploatören för de anläggningar som 
utförts på Exploatörens mark. Exploatören ska ha rätt att, efter samråd med Staden, 
överklaga avslag från Skatteverket för Stadens räkning. 
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Om parterna är överens om att det finns annan metod som, med hänsyn till gällande 
skattelagstiftning, är mer lämplig att använda skall denna metod användas istället. 
 
3.7 Bidrag till Stadens medfinansiering av tunnelbanan 
Staden har i och med 2013 års Stockholmsförhandling ingått ett avtal med staten om 
medfinansiering av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden. Exploatören och Staden är 
överens om att den planerade tunnelbanan till Arenastaden är av stor betydelse för 
utvecklingen av Exploateringsområdet. Mot bakgrund av detta skall Exploatören, utöver 
det exploateringsbidrag som Exploatören i enlighet med § 3.6 ovan skall erlägga, lämna ett 
bidrag till Stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden. Parterna är 
överens om att detta bidrag ska utgå på tillkommande byggrätter och uppgå till 2 200 kr/m2 
ljus BTA för nya kommersiella lokaler, uttryckt i penningvärde 2015-05-01. Beloppet ska 
uppräknas med konsumentprisindex, eller det index som kan komma att ersätta detta, fram 
till det datum då bidraget betalas ut. Bidraget skall erläggas till Staden senast 30 dagar efter 
beviljat bygglov, dock senast 2 år efter lagakraftvunnen detaljplan (BND 2018:50).  
 
3.8 Ledningar 

Exploatören bekostar alla ledningsomläggningar och andra ledningsåtgärder inom 
Exploateringsområdet samt nödvändiga följdåtgärder utanför Exploateringsområdet.  
 
3.9 Åtgärder under byggtiden 

Förbesiktning 
I god tid innan byggstart skall Exploatören tillse att förbesiktning av befintlig vegetation, 
inklusive eventuella befintliga skador på träd m m som omfattas av denna § 3.9, genomförs 
inom och intill Exploateringsområdet. Förbesiktningen skall utföras av specialist med 
dokumenterad fackmässig kunskap inom ämnesområdet och redovisas i form av skriftlig 
rapport med tillhörande fotodokumentation. Staden skall beredas möjlighet att delta vid 
förbesiktningen samt delges förbesiktningsrapporten 
 
Åtgärdsplan  
Exploatören skall senast i samband med bygglovsansökan för exploateringen inom 
Exploateringsområdet delge Staden en åtgärdsplan för skydd av träd och annan vegetation 
som omfattas av denna § 3.9. Åtgärdsplanen skall tydligt och fullständigt beskriva de 
erforderliga skyddsåtgärder som skall vidtas för minimering av påverkan på träd och annan 
vegetation enligt denna § 3.9, inklusive bedömning av berörda träds rotzonsutbredningar. 
Åtgärdsplanen skall utföras av specialist med dokumenterad fackmässig kunskap inom 
ämnesområdet.  
 
Allmän platsmark 
Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd såväl intill 
Exploateringsområdet, som intill eventuellt område för byggetablering utanför 
Exploateringsområdet, inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 
 
Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa till 
Exploateringsområdet angränsande park- och naturmark med ett stabilt två meter högt 
stängsel. Stängslet skall sitta maximalt en meter utanför Exploateringsområdets gräns och 
får ej förankras i befintlig vegetation. Staden skall beredas möjlighet att inspektera 
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stängslets placering innan markarbeten sätts igång. Exploatören ansvarar för att 
Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, inte på något sätt nyttjar 
angränsande mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 
 
Vid skador på träd med stamdiameter> 10 cm mätt 1 m ovan mark skall Exploatören utge 
vite enligt nedan per skadat träd. Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera 
skadan, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan.  
 
Om något eller några av de träd som omfattas av denna § 3.9 under den tid exploateringen 
pågår, på grund av Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, allvarligt skadas, 
avlägsnas eller dör skall Exploatören vid vite enligt nedan genom åtgärder på plats 
återskapa de värden som gått förlorade. Åtgärderna skall fastställas i samråd med Staden. 
De kompensationsåtgärder som skall vidtas skall svara mot de värden som gått förlorade, 
till en kostnadsmässig omfattning upp till motsvarande det sammanlagda vitet för berörda 
träd.  
 
Beräkning av vitesbelopp 
Storleken på vitet enligt ovan beräknas utifrån trädets värde före skadan och skadans 
omfattning, i enlighet med vad som framgår av bifogad formel och skaderegleringsmatris, 
Bilaga 3.  
 
Viten och krav på återplantering kommer inte att falla ut eller ställas i de fall Exploatören 
genom fotografier och annan erforderlig dokumentation kan påvisa att de i åtgärdsplanen 
föreskrivna skyddsåtgärderna efterlevts till fullo samt att skador på träd och annan 
vegetation som omfattas av denna § 3.9 och som uppkommit under den tid exploateringen 
pågått inte har uppkommit på grund av försumlighet från Exploatören eller av Exploatören 
anlitad entreprenör. 
 
3.10 Provisorier under genomförandet  

Exploatören skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning 
till Exploateringsområdet som erfordras för exploateringens genomförande. 
Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till 
Exploateringsområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden 
kunna användas för sitt ändamål. Exploatören skall svara för att det under hela 
byggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta 
enligt Stadens anvisningar. 
 
Exploatören skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 
utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja 
anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet.  
 
3.11 Byggetablering  

Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och 
Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för 
byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad 
entreprenör, i god tid före byggstart samråder med Stadens tekniska förvaltning om vilka 
ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  
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Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Exploatören skall ansöka om polistillstånd för den med 
Stadens tekniska förvaltning överenskomna etableringsytan. Inom Planområdet ska inte 
avgift för sådant markutnyttjande erläggas innan allmän plats tagits i bruk. Efter att allmän 
plats tagits i bruk för sitt ändamål ska avgifter för tillfälligt nyttjande erläggas enligt gällande 
taxa. 
 
Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, håller sig 
inom Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd 
enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd med att Stadens tekniska förvaltning kan 
komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Exploatören eller dess 
entreprenör nyttjar mark utanför Exploateringsområdet och den godkända 
byggetableringsytan.  
 
Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett 
stabilt två meter högt stängsel. Exploatören ansvarar för att Exploateringsområdet och den 
godkända byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. 
 
3.12 Miljöprogram  

Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering 
och handlingsplan för kv Tygeln m.fl, Bilaga 4, med syfte att sammanfatta miljömål samt 
åtgärder och uppföljning.  
 
Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och 
åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd. 
Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess överenskommelse träffats 
mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Exploatören. 
 
Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram för den miljö- och omgivningspåverkan 
som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att 
minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och 
byggnadsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. 
Exploatören skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet. 
 

3.13 Dagvatten 

I enlighet med Stadens Dagvattenstrategi, Bilaga 5, samt till Detaljplanen framtagen 
Dagvattenutredning för Kv. Tygeln m.fl., Bilaga 6, förbinder sig Exploatören, genom val av 
byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller 
eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten på kvartersmark inom 
Exploateringsområdet. För hantering av dagvatten erfordras det rening och fördröjning, 
detta sker exempelvis genom att takytor på de nya byggnaderna anläggs med gröna tak, 
gårdsytor anläggs med regnbäddar och andra typer av grönytor, m.m. Är det enligt Stadens 
bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får detta efter fördröjning, 
enligt Stadens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Vid bedömning och 
anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i 
sitt ställe  
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3.14 Informationsskyltar 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt 
informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 
medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall 
utformas efter anvisningar från Staden. 

§ 4 

ÖVRIGA VILLKOR  
 
4.1 Säkerhet 

För Exploatörens fullgörande av samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse 
överlämnas en garantiförbindelse om 50 miljoner kronor från Skanska AB (org. nr. 556000-
4615), innebärande en borgen såsom för egen skuld och med solidariskt ansvar med 
Exploatören gentemot Staden.  
 
4.2 Överlåtelse av överenskommelsen 

Exploatören förbinder sig vid vite av 60 000 000 kronor i penningvärde 2022-06-01 att vid 
överlåtelse av äganderätten till fastigheter inom Exploateringsområdet tillse att de nya 
ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering 
genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: 
 
”Köparen förbinder sig vid ett vite av 60 000 000 kronor i penningvärde 2022-06-01, i av 
Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat 
överenskommelse om exploatering avseende kv Tygeln m. fl. daterat …………………. 
Överenskommelsen om exploatering bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av 
äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket skall 
fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 
överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med 60 000 000 
kronor i penningvärde 2022-06-01. Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. 
 
Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 
 
Vidare skall vitet sänkas med samma belopp som inbetalas för exploateringsbidrag eller 
medfinansiering av tunnelbanan. Om part så påkallar skall tilläggsavtal tecknas. 
 
Exploatören äger inte rätt att överlåta överenskommelsen om exploatering utan Stadens 
skriftliga medgivande till bolag utanför Skanskakoncernen. Exploatören skall snarast efter 
det att överlåtelse utanför Skanskakoncernen skett, till Staden översända en bestyrkt 
avskrift av överlåtelsehandlingen. 
 
Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till 
penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 
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4.3 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse om exploatering får endast göras genom 
en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 
 
4.4 Hävning 

Vid väsentligt brott mot denna överenskommelse om exploatering äger parterna häva 
överenskommelsen om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid 
hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 
 
4.5 Force majeure 

Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte 
råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part 
från fullgörelse av berörd förpliktelse. 
 
Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av 
force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig 
att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt denna överenskommelse om exploatering. 
 
4.6 Ansvar för skada 

Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i 
samband med utförandet av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 
Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma 
vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 
 
4.7 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed 
sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av 
svensk rätt. 
 
4.8 Överenskommelsens eventuella upphörande 

Efter att samtliga punkter i denna överenskommelse uppfyllts skall Exploatören anmäla 
detta till Staden. Om Staden godkänner att alla åtaganden är genomförda kan parterna 
genom tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen bekräfta att parterna är överens om 
detta samt att överenskommelsen därmed upphör att gälla. Staden avgör ensam om en 
sådan tilläggsöverenskommelse kan träffas. 
 
4.9 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten 
om inte  
 
dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 
 
dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 antar ny detaljplan enligt § 1.2 genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 
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Exploatören är medveten om  
 
att Solnas byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen 
och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har 
rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av 
detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli 
föremål för rättsprövning, 

 
att denna överenskommelse inte är bindande för kommunens myndighetsutövande 

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

*  *  *  *  *  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Staden och 
Exploatören tagit var sitt. 
 
 
Solna den       
 
För Solna kommun genom dess  För Skanska Fastigheter Stockholm AB 
kommunstyrelse såsom ägare till Tygeln 1 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
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 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
BILAGOR: 
1. Detaljplanekarta  
2. Gestaltningsprogram Tygeln 1, 3 m.fl.  
3. Underlag för beräkning av viten för träd 
4. Miljöprogram 
5. Dagvattenstrategi 
6. Dagvattenutredning för Kv. Tygeln m.fl. 
7. Fördjupad skyfallsutredning Tygeln 1, 3 m.fl. 
8. Skyfallsåtgärder, Lilla Frösunda och Fröparken. 
9. Skyfallsåtgärder/skedesplan tygeln 1, 3 m.fl. 
10. Länsstyrelsens beslut 
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad 
Staden, och Fabege Tygeln AB (org. nr. 556627-7256), såsom ägare till Tygeln 3, nedan 
kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges i § 4.9 nedan träffats följande 

Överenskommelse om exploater ing inom 
fast igheten Tygeln  3    

 

BAKGRUND 
 
Parterna träffade 2018-02-19 en principöverenskommelse avseende utveckling av 
fastigheten Tygeln 3. Föreliggande överenskommelse om exploatering fullföljer och ersätter 
principöverenskommelsen i sin helhet. 

  

 

 

§ 1 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 
 
1.1 Markägande 

Exploatören är ägare till fastigheten Tygeln 3 och avser att uppföra ny kontorsbebyggelse, 
omfattande kontor med inslag av handel, service mm inom det området, nedan kallat 
Exploateringsområdet, som är markerat som kvartersmark inom Tygeln 3 på bilagd 
detaljplanekarta, Bilaga 1.  
 
 
1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för kvarteret Tygeln 1 och 3 
m.fl. antages och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag 
BND 2018:50, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det 
geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet.  
 
 
1.3 Övriga lov och tillstånd 

Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs 
för att exploateringen skall kunna genomföras inom Exploateringsområdet. Parterna 
förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas 
respektive inhämtas. Exploatören ansvarar för och bekostar beställning av 
nybyggnadskarta. 

 

§ 2 
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FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM  
 
2.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Exploatören skall ansöka om erforderlig fastighetsbildning och svara för samtliga kostnader 
som uppkommer i samband med fastighetsbildningen. Ansökan skall lämnas in till 
lantmäteriet senast sex månader efter att denna överenskommelse om exploatering 
undertecknats och samtliga villkor i §4.9 är uppfyllda. Parterna skall medverka till att 
fastighetsbildning kan ske så snart som möjligt, i enlighet med bifogad skedesplan, Bilaga 9, 
efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

Parterna är överens om att de delar av Planområdet som enligt Detaljplan skall bli allmän 
plats, som på Bilaga 1, nedan benämnt Gatumarken, vederlagsfritt genom 
fastighetsreglering skall tillföras Stadens fastighet Järva 4:11 samt Hagalund 3:1.  

 
Gatumarken ska överföras etappvis till Staden i takt med Planområdets utbyggnad. Staden 
tillträder i §§ 2.1 angivna områden när fastighetsbildningen vinner laga kraft. Områdena 
skall på tillträdesdagen överlämnas evakuerade och avröjda om inte parterna 
överenskommer om annat.  
 
Områdena som byggs ut av exploatörerna för skyfallsåtgärder enligt Skedesplan, Bilaga 9, 
nedan kallat ”Skyfallsanläggningarna” skall vid överlämnandet till Staden av Exploatören 
vara färdigställd och varit föremål för godkänd slutbesiktning i enlighet med av Staden 
godkänd bygghandling. 
 
Exploatören garanterar att de områden som skall överlämnas enligt § 2.1 ovan på 
tillträdesdagen inte besväras av inteckningar, servitut, nyttjanderätter, inskrivningar eller 
andra rättigheter som gäller mot varje ägare av egendomen utöver befintliga ledningar.  
 
Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för i § 2.1 ovan angivna 
områden i mindre utsträckning ändras skall överenskommelse om fastighetsreglering enligt 
denna överenskommelse i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 
 
 
2.2 Servitut 

Belysning och ledningar mm 
Exploatören medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom 
Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och 
ombygga belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. Exploatören medger att ovan 
angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i exploatörens fastigheter till 
förmån för Stadens fastighet Hagalund 3:1. 
 
Exploatören medger att Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, inom fastigheten Tygeln 
3 utan ersättning för all framtid äger nyttja, underhålla och ombygga skyfallsanläggning, i 
enlighet med Bilaga 7. Exploatören medger att denna rättighet får inskrivas som servitut 
med bästa rätt i Exploatörens fastighet till förmån för Stadens fastighet Hagalund 3:1. 
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Exploatören medger vidare att inom det område som angivits med u på bilagda 
detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta servitut eller ledningsrätt till berörda ledningsägare. 
 
 
2. 3 Gatukostnader, anslutningsavgifter mm 

Efter fullgörande av § 3.6 nedan är Exploatören såsom ägare till fastigheten Tygeln 3 
befriad från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för 
framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande 
anordningar. 
 
Exploatören svarar för alla övriga kostnader inom Exploateringsområdet såsom kostnader 
för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 
 
 
2.4 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för samtliga arbeten och kostnader för att sanera marken inom 
Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i 
enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Detta åtagande inkluderar den mark som 
Exploatören i enlighet med § 2.1 ovan skall överlämna till Staden. 
 
 
 

§ 3 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 
 
3.1 Samordning och tidplan 

Staden och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att genomföra sina respektive 
exploateringsåtgärder på kvartersmarken respektive på allmän plats, inom och i anslutning 
till Exploateringsområdet, i enlighet med Detaljplanen och denna överenskommelse om 
exploatering, och att kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i 
utformning och kvalitet.  
 
Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med Stadens olika entreprenörer, 
övriga exploatörer och med berörda ledningsägare. 
 
Staden och Exploatören skall gemensamt upprätta en huvudtidplan för exploateringen. 
Exploatören är medveten om att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt 
kommer att genomföras i och omkring Solna de kommande åren, vilket kan påverka 
framkomligheten på Stadens gatunät. Exploatören är införstådd med att en samordning 
med andra projekt kan behöva ske och att detta kan påverka tidplan och genomförande-
planering för exploatering av Exploateringsområdet. 
 
Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att hyresgästerna får 
en acceptabel kontakt med gator och parker. Solna planerar preliminärt att bygga om 
Gårdsvägen som följer av Detaljplanen enligt Bilaga 9 (skedesplan). Exploatören är därför 
införstådd med att Exploatören på egen bekostnad kan komma att behöva iordningställa 
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provisorier för att säkerställa tillgängligheten till entréer under tiden Staden bygger ut 
allmän plats enligt ovan. 
 
Staden kommer att träffa bevakningsavtal med Trafikverket angående parternas ansvar, 
åtagande och finansiella ansvar för åtgärder i/intill anläggningar som Trafikverket äger och 
ansvarar för, Bilaga 11. Exploatören ikläder sig i tillämpliga delar det ansvar som åvilar 
Staden enligt nämnda avtal 
 
 

3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet 

Exploatören avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra 
nybebyggelse omfattande ca 8 600 kvm ljus BTA kontor med inslag av handel, service, 
samt om möjligt andra publika verksamheter i gatuplanet. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 
inom Exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för och bekostar därvid även 
projektering och genomförande av återställande- och anslutnings arbeten, som måste göras 
i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens bygg- och 
anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och 
anslutnings arbeten skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 
 
Detaljplanen möjliggör en ny stationsbyggnad, vilket skulle ge en tredje stationsentré till 
pendeltågsstationen. Denna nya stationsbyggnad är inte beslutad än, Exploatören 
tillsammans med Trafikförvaltningen kommer att fortsätta utreda denna fråga. Om 
parterna kommer fram till att den kan byggas så kommer ett avtal om ansvarsfördelning 
och genomförande att tecknas mellan fastighetsägarna till Tygeln 1 och 3 samt 
Trafikförvaltningen. I detta fall ska även en gemensamhetsanläggning bildas för grändgatan 
mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 i vilken Staden ska vara part. 
 
Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att 
bebyggelsen inom Exploateringsområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och 
vibrationer från vid tidpunkten för inflyttningen omgivande verksamheter.  
 
Skyfallsanläggningarna som nämns i skyfallsutredningen (Bilaga 7) skall byggas av 
Skanska/Fabege senast enligt nedan, om inte annat överenskommes mellan parterna: 

• GC-Tunnel  år 2024 Järva 4:11 

• Matildatorget  år 2024 Hagalund 2:4 

• Lilla Frösunda park  år 2025 Hagalund 3:1 

• Tygeln 1  år 2027 Tygeln 1 

• Tygeln 3  år 2027 Tygeln 3 

• Wijnbladsparken  år 2030 Hagalund 2:4 

• Tömmen-Stigbygeln  år 2032 Stigbygeln 2 
 
Fröparken byggs ut 2024 av staden.  
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Exploatörerna förbinder sig att vid ombyggandet av Lilla Frösunda park dagvattendamm 
(skyfallsåtgärd) så ska Länsstyrelsens beslut, Bilaga 10, följas. 
 
För skyfallsåtgärder på Lilla Frösunda park och Fröparken har det tagits fram ett program, 
Bilaga 8, som exploatörerna förbinder sig att följa vid byggandet av dessa.  
 
För alla skyfallsåtgärder som exploatörerna bygger så ska finplanering, inklusive plantering 
och ytskikt enligt av Stadsmiljö godkänd bygghandling ingå i byggnationen av dessa 
skyfallsåtgärder. 
 
Ansvaret för projektering och byggande av kommunala anläggningar regleras i § 3.5 nedan. 
 
 
3.3 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna 
utformningen av byggnaderna med utformningen av allmän plats inom och intill 
Planområdet har Staden, genom dess byggnadsnämnd, i samråd med Exploatören upprättat 
ett gestaltningsprogram, Bilaga 2.  
 
Detta gestaltningsprogram skall utgöra ett för Exploatören och Staden gemensamt 
underlag för projektering, bygglovhantering och uppförande av bebyggelse och allmän plats 
inom Planområdet. Exploatören åtar sig att vid projektering, upphandling och uppförande 
av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark, liksom vid projektering, upphandling och 
genomförande av anslutnings arbeten på allmän plats, följa gestaltningsprogrammet och ha 
kostnadsansvaret för dess genomförande. Staden åtar sig att vid projektering, upphandling 
och genomförande av arbeten på allmän plats, följa gestaltningsprogrammet och ha 
kostnadsansvaret för dess genomförande. Eventuella avsteg från gestaltningsprogrammet 
avseende kvaliteten ska samrådas med den andra parten. Utgångspunkten vid avsteg skall 
vara att kvaliteten avseende såväl arkitektonisk utformning, funktion som material skall 
vara minst på samma nivå som i gestaltningsprogrammet.  
 
Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Planområdet skall anordnas och bekostas av 
Exploatören. Förslag till exteriör konstnärlig utsmyckning skall tas fram i samråd med 
Staden i samband med bygglovsansökan för exploateringen inom Planområdet. 
 
 
3.4 Teknisk försörjning 

Den bebyggelse som Exploatören uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att 
ansluta till fjärrvärmenätet respektive fjärrkyla nätet, om inte ett mer miljövänligt alternativ 
kan redovisas. 
 

 
3.5 Kommunala anläggningar inom exploateringsområdet  

Staden svarar för utbyggnaden av erforderliga gator och övriga kommunala anläggningar på 
allmän platsmark inom och i anslutning till Planområdet i enligt med bifogad skedesplan, 
Bilaga 9. 
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Exploatören skall erlägga exploateringsbidrag till Staden för den utbyggnad av kommunala 
anläggningar som Staden skall utföra enligt ovan. Exploateringsbidraget skall täcka Stadens 
beräknade kostnader för upphandling, projektering, byggledning, samordning, utbyggnad, 
besiktning samt Stadens interna kostnader i samband med projektet och utbyggnaden av de 
kommunala anläggningarna. Exploateringsbidraget uppgår till  
TJUGOENMILJONERFEMHUNDRATUSEN (21 500 000:-) kronor i penningvärde 
2022-03-01 och skall erläggas etappvis enligt följande samt i enlighet med bifogad 
skedesplan, Bilaga 7 

• 2 000 000 kronor för projektering senast sex månader efter att detaljplanen vunnit. 
laga kraft,  

• 5 500 000 kronor för byggstart av Fröparken i samband med sådan byggstart,  

• 2 000 000 kronor för projektering gator senast 2 år efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft, 

• 12 000 000 kronor i samband med byggstart av allmän platsmark, gata.  

 
 
Exploateringsbidraget justeras med stöd av Entreprenadindex som räknas per färdigställd 
etapp enligt skedesplan. Ovanstående belopp avser penningvärde 2022-06-01. Vid 
betalningstillfället ska beloppet viktas enligt: 
 

• 50 %  231Överbyggnad 

• 50 %  242 Asfaltsbeläggningar gator. 
 
I enlighet med vad som stadgas i Principöverenskommelsen bär exploatören hela ansvaret 
för utbyggnad av 7 st. skyfallsåtgärder enligt skedesplan, se Bilaga 9, både inom och utanför 
exploateringsområdet utifrån Detaljplanen och dess planbeskrivning, gestaltningsprogram 
samt skyfallsutredning. Projektering och utförande skall utföras i samråd med Staden och 
enligt Stadens anvisning. Vid projektering och utförande som berör skyfallsåtgärder ska 
Exploatören samråda med Stadens representant från Tekniska förvaltning. 
 
För Va-anläggning gäller vad som har avtalats i principöverenskommelsen samt särskilt 
avtal mellan Exploatören och Solna Vatten. 
 
Exploatören ansvara för drift och underhåll av dessa anläggningar fram till dess att tillträde 
skett. Efter det att Staden tillträtt anläggningarna svara Staden för drift, underhåll och 
ombyggnader, med undantag för eventuella garantiarbeten. 
 
 
3.6 Ersättning för kommunala anläggningar 
Exploatören bedriver ej byggnadsrörelse enligt 2 kap. 7§ mervärdesskattlagen. Staden 
betalar, efter separat faktura, Exploatören ersättning för de kommunala anläggningarna 
som Exploatören utför motsvarande den mervärdesskatt som Exploatören erlagt. 
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För fastställande av ersättningen i de delar arbeten utförs på Exploatörens mark skall 
Exploatören till Staden överlämna en s k jämkningshandling enligt 8 a kap. 15§ 
mervärdesskattlagen, som omfattar den mervärdesskatt som Exploatören erlagt för 
investering i dessa anläggningar. Exploatören har rätt till ersättning från Staden för det som 
i handlingen anges som mervärdesskatt hänförligt till investeringarna genom ovan nämnda 
faktura. Jämkningshandlingen utgör underlag för Stadens återbetalning av mervärdesskatt i 
kommunkontosystemet. 
 
Ersättningen för denna mervärdesskatt skall erläggas av staden till Exploatören, i den takt 
som staden kan lyfta mervärdesskatten. Staden åtar sig att snarast möjligt, efter erhållen 
jämkningshandling, begära återbetalning av sådan skatt från Skatteverket och senast 30 
dagar efter det att Skatteverket återbetalat mervärdesskatten oavkortat utbetala densamma 
till Exploatören. Om Staden inte skulle erhålla återbetalning av mervärdesskatt så föreligger 
ingen skyldighet för staden att erlägga ersättning till Exploatören för de anläggningar som 
utförts på Exploatörens mark. Exploatören ska ha rätt att, efter samråd med Staden, 
överklaga avslag från Skatteverket för Stadens räkning. 
 
Om parterna är överens om att det finns annan metod som, med hänsyn till gällande 
skattelagstiftning, är mer lämplig att använda skall denna metod användas istället. 
 
 
3.7 Bidrag till Stadens medfinansiering av tunnelbanan 
Staden har i och med 2013 års Stockholmsförhandling ingått ett avtal med staten om 
medfinansiering av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden. Exploatören och Staden är 
överens om att den planerade tunnelbanan till Arenastaden är av stor betydelse för 
utvecklingen av Exploateringsområdet. Mot bakgrund av detta skall Exploatören, utöver 
det exploateringsbidrag som Exploatören i enlighet med § 3.6 ovan skall erlägga, lämna ett 
bidrag till Stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden. Parterna är 
överens om att detta bidrag ska utgå på tillkommande byggrätter och uppgå till 2 200 kr/m2 
ljus BTA för nya kommersiella lokaler, uttryckt i penningvärde 2015-05-01. Beloppen ska 
uppräknas med konsumentprisindex, eller det index som kan komma att ersätta detta, fram 
till det datum då bidraget betalas ut. Bidraget skall erläggas till Staden senast 30 dagar efter 
beviljat bygglov, dock senast 2 år efter lagakraftvunnen detaljplan (BND 2018:50).  
 
 
3.8 Ledningar 

Exploatören bekostar alla ledningsomläggningar och andra ledningsåtgärder inom 
Exploaterings-området samt följdåtgärder utanför Exploateringsområdet. Inom Tygeln 3 
ska en ny nätstation som ska försörja delar av den nya bebyggelsen inom 
Exploateringsområdet uppföras av Vattenfall Eldistribution AB. Exploatören ska träffa 
erforderliga överenskommelser med berörda ledningsägare.  
 
 
3.9 Åtgärder under byggtiden 

Förbesiktning 
I god tid innan byggstart skall Exploatören tillse att förbesiktning av befintlig vegetation, 
inklusive eventuella befintliga skador på träd m m som omfattas av denna § 3.9, genomförs 
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inom och intill Exploateringsområdet. Förbesiktningen skall utföras av specialist med 
dokumenterad fackmässig kunskap inom ämnesområdet och redovisas i form av skriftlig 
rapport med tillhörande fotodokumentation. Staden skall beredas möjlighet att delta vid 
förbesiktningen samt delges förbesiktningsrapporten. 
 
Åtgärdsplan  
Exploatören skall senast i samband med bygglovsansökan för exploateringen inom 
Exploateringsområdet delge Staden en åtgärdsplan för skydd av träd och annan vegetation 
som omfattas av denna § 3.9. Åtgärdsplanen skall tydligt och fullständigt beskriva de 
erforderliga skyddsåtgärder som skall vidtas för minimering av påverkan på träd och annan 
vegetation enligt denna § 3.9, inklusive bedömning av berörda träds rotzonsutbredningar. 
Åtgärdsplanen skall utföras av specialist med dokumenterad fackmässig kunskap inom 
ämnesområdet.  
 
Allmän platsmark 
Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd såväl intill 
Exploateringsområdet, som intill eventuellt område för byggetablering utanför 
Exploateringsområdet, inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 
 
Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa till 
Exploateringsområdet angränsande park- och naturmark med ett stabilt två meter högt 
stängsel. Stängslet skall sitta maximalt en meter utanför Exploateringsområdets gräns och 
får ej förankras i befintlig vegetation. Staden skall beredas möjlighet att inspektera 
stängslets placering innan markarbeten sätts igång. Exploatören ansvarar för att 
Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, inte på något sätt nyttjar 
angränsande mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 
 
Vid skador på träd med stamdiameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark skall Exploatören utge 
vite enligt nedan per skadat träd. Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera 
skadan, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan.  
 
Om något eller några av de träd som omfattas av denna § 3.9 under den tid exploateringen 
pågår, på grund av Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, allvarligt skadas, 
avlägsnas eller dör skall Exploatören vid vite enligt nedan genom åtgärder på plats 
återskapa de värden som gått förlorade. Åtgärderna skall fastställas i samråd med Staden. 
De kompensationsåtgärder som skall vidtas skall svara mot de värden som gått förlorade, 
till en kostnadsmässig omfattning upp till motsvarande det sammanlagda vitet för berörda 
träd.  
 
Beräkning av vitesbelopp 
Storleken på vitet enligt ovan beräknas utifrån trädets värde före skadan och skadans 
omfattning, i enlighet med vad som framgår av bifogad formel och skaderegleringsmatris, 
Bilaga 3.  
 
Viten och krav på återplantering kommer inte att falla ut eller ställas i de fall Exploatören 
genom fotografier och annan erforderlig dokumentation kan påvisa att de i åtgärdsplanen 
föreskrivna skyddsåtgärderna efterlevts till fullo samt att skador på träd och annan 
vegetation som omfattas av denna § 3.9 och som uppkommit under den tid exploateringen 
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pågått inte har uppkommit på grund av försumlighet från Exploatören eller av Exploatören 
anlitad entreprenör. 
 
 
3.10 Provisorier under genomförandet  

Exploatören skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning 
till Exploateringsområdet som erfordras för exploateringens genomförande. 
Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till 
Exploateringsområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden 
kunna användas för sitt ändamål. Exploatören skall svara för att det under hela 
byggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta 
enligt Stadens anvisningar. 
 
Exploatören skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 
utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja 
anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet.  
 
 
3.11 Byggetablering  

Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och 
Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för 
byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad 
entreprenör, i god tid före byggstart samråder med Stadens tekniska förvaltning om vilka 
ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  
 
Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Exploatören skall ansöka om polistillstånd för den med 
Stadens tekniska förvaltning överenskomna etableringsytan. Inom Planområdet ska inte 
avgift för sådant markutnyttjande erläggas innan allmän plats tagits i bruk. Efter att allmän 
plats tagits i bruk för sitt ändamål ska avgifter för tillfälligt nyttjande erläggas enligt gällande 
taxa. 
 
Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad entreprenör, håller sig 
inom Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd 
enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd med att Stadens tekniska förvaltning kan 
komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Exploatören eller dess 
entreprenör nyttjar mark utanför Exploateringsområdet och den godkända 
byggetableringsytan.  
 
Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett 
stabilt två meter högt stängsel. Exploatören ansvarar för att Exploateringsområdet och den 
godkända byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. 
 
 

3.12 Miljöprogram  
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Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering 
och handlingsplan för kv Tygeln m.fl, Bilaga 4, med syfte att sammanfatta miljömål samt 
åtgärder och uppföljning.  
 
Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och 
åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd. 
Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess överenskommelse träffats 
mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Exploatören. 
 
Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram för den miljö- och omgivningspåverkan 
som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att 
minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och 
byggnadsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. 
Exploatören skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet. 
 

 
3.13 Dagvatten 

I enlighet med Stadens Dagvattenstrategi, Bilaga 5, samt till Detaljplanen framtagen 
Dagvattenutredning för Kv. Tygeln m.fl., Bilaga 6, förbinder sig Exploatören, genom val av 
byggnadsmaterial, att inte förorena Exploateringsområdets dagvatten med tungmetaller 
eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten på kvartersmark inom 
Exploateringsområdet. För hantering av dagvatten erfordras det rening och fördröjning, 
detta sker exempelvis genom att takytor på de nya byggnaderna anläggs med gröna tak, 
gårdsytor anläggs med regnbäddar och andra typer av grönytor, m.m. Är det enligt Stadens 
bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får detta efter fördröjning, 
enligt Stadens anvisningar, avledas från Exploateringsområdet. Vid bedömning och 
anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i 
sitt ställe  
 
 
3.14 Informationsskyltar 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt 
informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 
medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall 
utformas efter anvisningar från Staden. 

§ 4 

ÖVRIGA VILLKOR  
 
 
4.1 Säkerhet 

För Exploatörens fullgörande av samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse 
överlämnas en garantiförbindelse om 50 miljoner kronor från Fabege AB (org. nr. 556049–
1523), innebärande en borgen såsom för egen skuld och med solidariskt ansvar med 
Exploatören gentemot Staden. 
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4.2 Överlåtelse av överenskommelsen 

Exploatören förbinder sig vid vite av 60 000 000 kronor i penningvärde 2022-03-01 att vid 
överlåtelse av äganderätten till fastigheter inom Exploateringsområdet tillse att de nya 
ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering 
genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: 
 
”Köparen förbinder sig vid ett vite av 60 000 000 kronor i penningvärde 2022-03-01, i av 
Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat 
överenskommelse om exploatering avseende kv Tygeln m. fl. daterat …………………. 
Överenskommelsen om exploatering bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av 
äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket skall 
fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelse-
handlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med 60 000 000 kronor i 
penningvärde 2022-03-01. Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. 
 
Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 
 
Vidare skall vitet sänkas med samma belopp som inbetalas för exploateringsbidrag eller 
medfinansiering av tunnelbanan. För detta skall vid varje tidpunkt skrivas ett tilläggsavtal. 
 
Exploatören äger inte rätt att överlåta överenskommelsen om exploatering utan Stadens 
skriftliga medgivande till bolag utanför Fabegekoncernen. Exploatören skall snarast efter 
det att överlåtelse utanför Fabegekoncernen skett, till Staden översända en bestyrkt avskrift 
av överlåtelsehandlingen. 
 
Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till 
penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 
 
 
4.3 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse om exploatering får endast göras genom 
en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 
 
 
4.4 Hävning 

Vid väsentligt brott mot denna överenskommelse om exploatering äger parterna häva 
överenskommelsen om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid 
hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 
 
 
4.5 Force majeure 

Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte 
råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part 
från fullgörelse av berörd förpliktelse. 
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Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av 
force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig 
att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt denna överenskommelse om exploatering. 
 
 
4.6 Ansvar för skada 

Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i 
samband med utförandet av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 
Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma 
vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 
 
 
4.7 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed 
sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av 
svensk rätt. 
 
 
4.8 Överenskommelsens eventuella upphörande 

Efter att samtliga punkter i denna överenskommelse uppfyllts skall Exploatören anmäla 
detta till Staden. Om Staden godkänner att alla åtaganden är genomförda kan parterna 
genom tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen bekräfta att parterna är överens om 
detta samt att överenskommelsen därmed upphör att gälla. Staden avgör ensam om en 
sådan tilläggsöverenskommelse kan träffas. 
 
 
4.9 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten 
om inte  
 
dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 
 
dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 antar ny detaljplan enligt § 1.2 genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 
 
 
Exploatören är medveten om  
 
att Solnas byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen 
och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har 
rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av 
detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli 
föremål för rättsprövning, 
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att denna överenskommelse inte är bindande för kommunens myndighetsutövande 
organ, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Staden och 
Exploatören tagit var sitt. 
 
 
Solna den       
 
För Solna kommun genom dess  För Fabege Tygeln AB 
kommunstyrelse såsom ägare till Tygeln 3 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
BILAGOR: 
1. Detaljplanekarta  
2. Gestaltningsprogram Tygeln 1, 3 m.fl.  
3. Underlag för beräkning av viten för träd 
4. Miljöprogram 

--
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5. Dagvattenstrategi 
6. Dagvattenutredning för Kv. Tygeln m.fl. 
7. Fördjupad skyfallsutredning Tygeln 1, 3 m.fl. 
8. Skyfallsåtgärder, Lilla Frösunda och Fröparken. 
9. Skyfallsåtgärder/skedesplan tygeln 1, 3 m.fl. 
10. Länsstyrelsens beslut. 
11. Avtal gällande bevakningsuppdrag för kv. Tygeln 3, Solna 
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BETECKNINGAR

Trakt Fastighetsgräns

Kvartersgräns sammanfallande

med fastighetsgräns

Använd Kvartersgräns

Gräns för servitutsområde
serv

Gräns för ledningsrätt
Lr

Mark/gatuhöjd0,0

utgörs av takkontur
Byggnad, begränsningslinjen

utgörs av husliv
Byggnad, begränsningslinjen

Fastighetsbeteckningar4:1 3 /1/

JärnvägJärnväg

Ledningstunnel

Gemensamhetsanläggning
ga:1

3D fastighetsgräns/utrymme

Fastighetsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GATA under gång- och cykeltrafik på broGATA1

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Centrumändamål får finnas mellan +19,0 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C1)

CentrumändamålC

Centrumändamål får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C2)

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med
dörrar mot järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får
inrymmas i bottenvåning mot GATA.

E1

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 230 kubikmeter.

E2

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 120 kubikmeter

E3

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåningE4

Parkeringshus inklusive tekniska utrymmen för intilliggande kontorP1

Parkering för bilar får endast finnas under mark(P2)

Cykelparkering och angöringsytaP4

Angöringsyta. Cykelparkering endast mot norrvänd
parkeringshusfasad (mot område P1)

P5

Angörings- och parkeringsyta. Bilparkering får anordnas med
sammanlagt max 10 stycken p-platser, minst 10 meter från spårmitt
och med skyddsplank enligt m7

P6

Stationsentré med stationsbyggnadT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

anläggning för
fördröjning

anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 8500 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd Parkmiljön  ska bevaras och underhållas,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största totala bruttoarea ovan mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44000
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan . Räcken ska rymmas
inom angiven nockhöjd eller följa bestämmelsen f5,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Mot GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med

utåtriktad verksamhet inrymmas i bottenvåningen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Centrumändamål med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i
bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under och över
Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas
med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver angiven högsta 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,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med maxhöjd på 1,2
meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster ska finnas mot
järnväg i nivå under Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Utöver angiven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal
höjd på 1,0 meter, totalt omfattande 20 kvadratmeter inom
egenskapsområdet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas till bilparkering. Tillfällig uppställningsplats

undantas.,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för bil- eller cykelparkering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Byggnadsdelar inom C(P2) och C(P2)E4 ska anläggas med tät grund som skydd mot
grundvattenföroreningar.

Byggnad inom alla användningsområden som innehåller C (Centrumändamål) ska
grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå inte överstiger 0,3 mm/s.

Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens angreppsvägar ska
utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt gods ifrån spårområde. Detta
innebär följande för respektive riskscenario.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.,  4 kap. 21 §

Övrigt
Den del av tomtindelningen för kv Tygeln (0184K-0516/1950) som omfattas av planområdet
upphör att gälla den dag som detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap.  §

RISK MED HÄNSYN TILL FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG
För alla användningsområden som innehåller C (inklusive C1 och C2 dvs. överallt där
Centrumändamål medges) ska inom 30 meter från Ostkustbanan följande gälla:
     - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med möjlighet till utrymning mot en
trygg sida som mynnar bort från järnvägen
      - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med friskluftsintag som placeras på
sida vänd bort från järnvägen
     - fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i obrännbart material alternativt med
konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30
     - fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande en stor gasmolnsexplosion (med trycklast
motsvarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öppningsbara.
     - stommar dimensioneras för att klara en trycklast motsvarande en stor gasmolnsexplosion
(med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT).

Utomhusytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten.

SKYFALL
Byggnaders tak ska utformas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja
minst 80 mm regn, beräknat på den totala takytan.

Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och eventuell reservkraft, ska vara placerade på
platser som inte riskeras att översvämmas.

Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan byggnaden får tas i bruk,  4 kap.
12 § 1 st 3 p.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter över angivet nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. Infarter för fordon ska ha
golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +4,85 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,65. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+5,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +5,60 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +5,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +5,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m5 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en
höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt
ska ha färdigt golv ovan +4,60 meter. Fasad ska utföras tät upp till
en höjd av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej
skadas eller påverkas negativt vid denna vattennivå. Plushöjder
avser över angivet nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m6 - Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i
obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar
lägst brandteknisk klass EI 30. Denna fasad ska vara sluten.
- Glaspartier i gavlarna ska utföras i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30.
- Friskluft ska tas från en sida som mynnar bort från järnvägen.,  4
kap. 12 § 1 st 1 p.

m7 Skyddsplank till en höjd av minst 2 meter, till skydd för bilparkering i
järnvägens närhet, ska uppföras längs fastighetsgräns mot
järnvägen.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1
st 3 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av
4 meter,  4 kap. 6 §

Genomförandetid

stationsgränd illustrationstext / upplysningar

Illustrationer

Upplysning
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd av Boverkets
Planbestämmelsekatalog version 2018-08-01.
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användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GATA under gång- och cykeltrafik på broGATA1

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Centrumändamål får finnas mellan +19,0 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C1)

CentrumändamålC

Centrumändamål får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C2)

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med
dörrar mot järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får
inrymmas i bottenvåning mot GATA.

E1

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 230 kubikmeter.

E2

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 120 kubikmeter

E3

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåningE4

Parkeringshus inklusive tekniska utrymmen för intilliggande kontorP1

Parkering för bilar får endast finnas under mark(P2)

Cykelparkering och angöringsytaP4

Angöringsyta. Cykelparkering endast mot norrvänd
parkeringshusfasad (mot område P1)

P5

Angörings- och parkeringsyta. Bilparkering får anordnas med
sammanlagt max 10 stycken p-platser, minst 10 meter från spårmitt
och med skyddsplank enligt m7

P6

Stationsentré med stationsbyggnadT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

anläggning för
fördröjning

anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 8500 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd Parkmiljön  ska bevaras och underhållas,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största totala bruttoarea ovan mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44000
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan . Räcken ska rymmas
inom angiven nockhöjd eller följa bestämmelsen f5,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Mot GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med

utåtriktad verksamhet inrymmas i bottenvåningen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Centrumändamål med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i
bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under och över
Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas
med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver angiven högsta 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,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med maxhöjd på 1,2
meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster ska finnas mot
järnväg i nivå under Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Utöver angiven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal
höjd på 1,0 meter, totalt omfattande 20 kvadratmeter inom
egenskapsområdet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas till bilparkering. Tillfällig uppställningsplats

undantas.,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för bil- eller cykelparkering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Byggnadsdelar inom C(P2) och C(P2)E4 ska anläggas med tät grund som skydd mot
grundvattenföroreningar.

Byggnad inom alla användningsområden som innehåller C (Centrumändamål) ska
grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå inte överstiger 0,3 mm/s.

Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens angreppsvägar ska
utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt gods ifrån spårområde. Detta
innebär följande för respektive riskscenario.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.,  4 kap. 21 §

Övrigt
Den del av tomtindelningen för kv Tygeln (0184K-0516/1950) som omfattas av planområdet
upphör att gälla den dag som detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap.  §

RISK MED HÄNSYN TILL FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG
För alla användningsområden som innehåller C (inklusive C1 och C2 dvs. överallt där
Centrumändamål medges) ska inom 30 meter från Ostkustbanan följande gälla:
     - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med möjlighet till utrymning mot en
trygg sida som mynnar bort från järnvägen
      - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med friskluftsintag som placeras på
sida vänd bort från järnvägen
     - fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i obrännbart material alternativt med
konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30
     - fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande en stor gasmolnsexplosion (med trycklast
motsvarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öppningsbara.
     - stommar dimensioneras för att klara en trycklast motsvarande en stor gasmolnsexplosion
(med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT).

Utomhusytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten.

SKYFALL
Byggnaders tak ska utformas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja
minst 80 mm regn, beräknat på den totala takytan.

Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och eventuell reservkraft, ska vara placerade på
platser som inte riskeras att översvämmas.

Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan byggnaden får tas i bruk,  4 kap.
12 § 1 st 3 p.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter över angivet nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. Infarter för fordon ska ha
golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +4,85 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,65. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+5,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +5,60 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +5,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +5,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m5 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en
höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt
ska ha färdigt golv ovan +4,60 meter. Fasad ska utföras tät upp till
en höjd av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej
skadas eller påverkas negativt vid denna vattennivå. Plushöjder
avser över angivet nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m6 - Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i
obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar
lägst brandteknisk klass EI 30. Denna fasad ska vara sluten.
- Glaspartier i gavlarna ska utföras i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30.
- Friskluft ska tas från en sida som mynnar bort från järnvägen.,  4
kap. 12 § 1 st 1 p.

m7 Skyddsplank till en höjd av minst 2 meter, till skydd för bilparkering i
järnvägens närhet, ska uppföras längs fastighetsgräns mot
järnvägen.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1
st 3 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av
4 meter,  4 kap. 6 §

Genomförandetid

stationsgränd illustrationstext / upplysningar

Illustrationer
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Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd av Boverkets
Planbestämmelsekatalog version 2018-08-01.
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Gestaltningsprogram

Detaljplan för Tygeln 1 och 3
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Vy över planområdet, sett söderifrån
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Gestaltningsprogrammet till detaljplanen för Tygeln 1 och 3 är 

upprättat av Skanska och Fabege genom Wingårdhs, Archus och 

Landskapslaget i samarbete med Solna stad.

 » Solna Stad 
Ann-Christine Källeskog  
Alexander Fagerlund 
Erik Nordenstam

 » Skanska 
Anna Galli 
Magnus Christiansen

 » Fabege 
Lennart Olsson  
Per Åsbrandt

 » Wingårdhs 
Gert Wingårdh 
Stefano Mangili

 » Archus 
Mårten Bäckman 
Per Jansson

 » Landskapslaget 
Judson Abbott 

Projektorganisation

Gestaltningsprogram
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Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen för Tygeln 

1 och 3 i Hagalund, Solna.

Detaljplanen fortsätter den påbörjade utvecklingen av Gårds-

vägen till en levande och aktiv gata bestående av kontorshus 

med bottenvåningar med ett publikt innehåll.

Gestaltningsprogrammets syfte är att med illustrationer och 

text beskriva den stadsomvandling som föreslås och förtydli-

ga kommunens och exploatörernas gemensamma uppfattning 

om hur allmänna platser, kvartersmark och nybyggnad ska 

utformas. 

Gestaltningsprogrammet ska ge stöd vid kommande handlägg-

ning av bygglov samt utgöra riktlinjer vid anläggande av gator 

och platser inom området.     

Syfte och mål

Inledning

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Tygeln 1 och 3 ligger på östra sidan av det spårområde som 

delar Arenastaden mot Frösunda. Fastigheterna  begränsas av 

spårområdet i väster och Gårdsvägen i öster.

Två broar på vardera sida om perrongen, Solna station, utgör 

kontaktytan mellan östra och västra delen om spårområdet. 

Spårområdet med flertal stickspår skapar ett brett stadsrum där 

byggnader som kantar spårområdet betraktas på avstånd. 

I söder flankeras planområdet av Solna united, en nyuppförd 

kontorsbyggnad som har en högre takfotshöjd mot spårområdet 

men som successivt trappar ner för att ansluta till en lägre skala 

mot Gårdsvägen. I norr ansluter planområdet till Målbron. 

Området mellan Frösunda och Ostkustbanan vid Solna Station 

har haft ett strategiskt läge för industri och andra verksamhe-

ter, lite avsides från bostäder men med goda möjligheter för 

varutransporter på järnväg och väg. Flera av de nuvarande 

byggnaderna inom planområdet uppfördes under 1960- 

 Planområdet

Förutsättningar

och 1980-tal och gatorna var breda med smala eller inga 

gångbanor.  

Området genomgår en omvandling till en levande stadsdel med 

Solna United som den första byggnaden att slå an på den nya 

skalan.  Ett mer levande stadsrum är under uppbyggnad med 

publika bottenvåningar, breda trottoarer med träd och kantstens-

parkering. 

En planerad ny pendeltågsuppgång nordväst om Tygeln 1 är en 

viktig förutsättning för aktuellt planområde.
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 Befintlig bebyggelse

Nuvarande bebyggelse inom planområdet är kontors- och in-

dustribyggnader med mestadels fyra till fem våningar. Tygeln 3 

består idag till stor del av parkeringshus. 

Placeringen på tomterna är tillbakadragen från gatan med bred 

förgårdsmark med parkering, ramper och inlastning.  

Bottenvåningarna är uppglasade med delvis publikt innehåll.  

Fasadmaterial är huvudsakligen puts, betong och tegel.

Befintlig bebyggelse, Tygeln 1 Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Gårdsvägen kantas delvis av träd och planteringar på fastighe-

ternas förgårdsmark. Grönskan är inte sammanhängande utan 

upplevs snarare som rester eller tillfälligheter. Lilla Frösunda park 

tillsammans med Frösunda herrgård är en tillgång både för de 

boende och arbetande i stadsdelen. 

 Grönska

Förutsättningar
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"Människor som rör sig här under helger och 
vardagar trivs och känner sig trygga." 

Planområdet med fastigheterna Tygeln 1 och
3 ligger i Gårdsvägens industriområde och är
belägna i den västra delen mellan Gårdsvägen
och spårområdet. Fastigheterna ligger i
en lågpunkt omgivna av Hagalundshöjden i
söder, Stora Frösunda i öst och Ballongberget
nordost om området. Området är i förändring
från småskaligt industriområde till ett modernt
arbetsplatsområde med inslag av bostäder. Med
utvecklingen kommer området ingå i ett större
stadslandskap med bostäder, kontor, verksamhe-
ter och service. Den första etappen med Solna
United och ombyggnad av del av Gårdsvägen
anger ton och skala för kommande projekt.

Gårdsvägen omgestaltas till stadsgata med trot-
toarer och gatuplanteringar och gränden mellan
fastigheterna utformas som gårdsgata. Gränden
leder fram till den föreslagna nya, tillgängliga
entrén till Solna station.

På Tygeln 1 finns idag parkeringshus och bilhall
och Tygeln 3 är bebyggd med parkeringshus,
showroom och kontor. Inom Tygeln 1 planeras
ett nytt kontorshus med service och kommersiel-
la verksamheter i gatuplan. Här föreslås
också ett publikt atrium som genom fastigheten
kopplar Gårdsvägen och den framtida tredje
entrén till Solna station. I atriet möjliggörs för
café, restaurang, reception mm.

Tygeln 3 bevaras och kompletteras med en ny 
kontorsbyggnad med publika
verksamheter i bottenvåningen och bygger 
samman Gårdsvägen och Målbron.

Med de nya byggnaderna, lokaler i bottenvå-
ningar och gatans nya gestaltning kommer
området att upplevas mer stadsmässigt och
levande och attraktiva publika stråk etableras.
Sammantaget bedöms detta bidra till ett mer 
levande och tryggt område.

Planförslaget

Sammanfattning av planförslaget

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Sammanfattning av planförslaget

PENDELTÅG

TVÄRBANA

BUSS

TUNNELBANA

FRAMTIDA
KOMMUNIKATIONER

 » Pendeltåg 

 » Tunnelbana 

 » Buss

 »  Tvärbana

Kommunikation  
med omgivningen

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Gaturum, platser och parker - Gator och platsbildingar

Gator och Platsbildningar i gaturum.

Planområdets struktur präglas av starka nord-sydliga riktningar 
som följer järnvägen, Kolonnvägen samt Gårdsvägen. Plan-
områdets gator byggs om och nya skapas för att anpassas till 
Arenastadens nya stadsmiljö. 

Gårdsvägen utformas till att bli områdets viktigaste stadsrum 
med dubbelriktad trafik, längsgående parkering- och angö-
ring samt gångbanor och breda planteringsytor med gatuträd. 
Vägen regleras som cykelgata vilket underlättar för cyklister att 
trafikera gatan i blandtrafik.

Gårdsvägen kompletteras med lokalgator på kvartersmark i 
öst-västlig riktning. Lokalgatan mellan Tygeln 1 och 3 utformas 
som en gångfartsgata för gående till och från den nya stations-
entrén. Den andra lokalgatan, mellan Tygeln 1 och 2, utformas 
som en stadsgata med längsgående parkering växlad med 
trädplanteringar samt trottoarer på båda sidorna längs bygg-
nadernas fasader. 

Det finns också en koppling mellan lokalgatorna längs bygg-
naden på Tygeln 1 mot järnvägen som i undantagsfall möj-
liggör rundkörning runt fastigheten i gångfartstrafik. På mitten 
av byggnaden finns också en entré för besökare som ska till 
stationsentrén.

Längs gatorna bildas naturliga målpunkter vid fastigheter-
nas viktiga entréer. Andra platsbildningar som planeras 
inom planområdet är en entréyta framför den nya stations-
entrén samt vid Tygeln 3s entré från Målbron. Även två 
parker i närområdet, Fröparken och Lilla Frösunda, omge-
staltas för skyfallshantering som del av planarbetet.

GATOR 

HUVUDGATOR 

--- LOKALGATOR/ GÅNGFARTSGATOR 

PLATSER OCH GRÖNSTRUKTUR 

VIKTIGA PLATSBILDNINGAR INOM PLANOMRÅDET 

VIKTIGA ENTREER 

PARKER INOM PLANOMRÅDET 

ÖVRIG GRÖNSTRUKTUR UTANFÖR PLANOMRÅDET 
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Gaturum, platser och parker - Rörelsemönster

Rörelsemönster

Den nya bebyggelsen inom planområdet anpassar sig 
till platsens etablerade rörelsemönster men kompletterar 
även närområdet med nya och förbättrade gångstråk.

Kolonnvägen bibehåller sin funktion som områdets hu-
vudstråk för bil- och cykeltrafik men förutsättningar för 
cykeltrafik förbättras längs Gårdsvägen. Detta uppnås 
genom en förändring av gaturummet där vägen regleras 
som cykelgata.

Även gångstråken förbättras avsevärt inom planom-
rådet. Idag löper gångbanan utanför Tygeln 1 och 3 
mellan körbanan och parkeringsplatser vilket innebär 
att bilar backar över gångbanan. Planförslaget innebär 
en 4 meter bred gångbana intill husliven längs Gårds-
vägen som är separerad från biltrafik av planterings-
ytor samt kantstensparkering. Grändgatorna möjliggör 
säker gångtrafik i öst-västlig rikning mellan husen samt 
runt hela Tygeln 1. En grönskande, säker gångfartsgata 
skapas mot den nya entrén till Solna Station.

Vid Tygeln 1 sker transportmottagning och avfallshan-
tering på baksidan av huset mot spårområdet. Det finns 
också en möjlighet att ta emot gods via grändgatan 
mellan Tygeln 1 och 2. Vid Tygeln 3 sköts leverans- och 
avfallshantering av en samlastningsservice som minime-
rar transporter till fastigheten. Angöring för detta sker 
längs Gårdsvägen.

TYGELN 2 TYGELN 1 

______ ,... _____ _ 

RÖRELSESTRÅK / TRAFIKS LAG 
FORDONSTRAFIK 

-----
CYKELTRAFIK 

GÅNGSTRÅK 

TRANSPORTER PÅ KVARTERSMARK 

MÖJLIG YTA FÖR INLAST/ 
AVFALLSHANTERING 

~ 
I 

I 

I 
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Gaturum, platser och parker - Vegetation och

Vegetation

För att öka områdets vistelsevärden och tillföra ekosys-
temtjänster planeras gatuträd och planteringar i  
marknivån längs alla gator i planområdet. 
Längs Gårdsvägen samt lokalgatan mellan Tygeln 1 
och 2 planteras uppstammade träd i rad som skapar ett 
ordnat, stadsmässigt uttryck. 
Planteringarna i gångfartsgatan samt längs spårsidan 
av Tygeln 1 får en mindre formell planteringsprincip med 
oregelbunden trädplacering.

Utrymmet för växtbäddar under mark är i vissa lägen 
begränsat av ledningar vilket påverkar var träd plante-
ras samt växtbäddens djup. Då träd kräver stora volymer 
av växtjord för att rötter ska utvecklas på ett bra sätt 
utförs stora sammanhängande planteringsytor som i viss 
mån kan kompensera för begränsat jorddjup.

Längs spårområdet planeras även en större nedsänkt 
vegetationsyta. Denna planteringsyta fungerar även som 
en visuell buffert mot spårområdet och planeras med ett 
blommande fältskikt samt mindre blommande träd.

dagvattenhantering
GRÖNSKA 

••••• 
••••• 

NYA GATUTRÄD INKL. PLANTERINGSYTA 

BEFINTLIGA GATUTRÄD 

NY PLANTERINGSYTA MED MINDRE TRÄD / BUSKAR 
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Dagvattenhantering

Planteringsytor utformas för omhändertagande av dagvatten.

Längs kantsten i Gårdsvägen sätts inlopp som leder 
dagvatten till växtbäddar.

Längs gångfartsgatan mellan Tygeln 1 & 3 ligger växtbäddar 
nedsänkt i förhållande till den omgivande markbeläggningen.

Träden står i relativt stora, öppna planteringsytor som 
utformas för att omhänderta dagvatten.
Dagvattnet fördröjs i växtbäddar bestående av ske-
lettjordar med biokol för att minska belastningen på 
dagvattensystemet och rena dagvattnet från partiklar.  
På gångfartsgatan och längs spårområdet rinner dag-
vatten till planteringar som ligger nedsänkt i förhållan-
de till marken intill. Planteringarna längs Gårdsvägen 
och den mindre grändgatan är inte nedsänkta men 
är också utformade för att ta hand om gaturummets 
dagvatten.

Den stora växtbädden mot spårområdet bakom 
Tygeln 1 fångar upp dagvatten från intilliggande trafi-
kytor. Denna yta har en stor vattenhållande kapacitet 
som även fungerar för att tillfälligt magasinera sky-
fallsvatten. Områdets övriga växtbäddar är för små 
för att hantera skyfallsvatten som kan komma i stora 
volymer. Därför är separata åtgärder planerade för 
omhändertagande av skyfallsvatten. Dessa åtgärder 
framgår av separat skyfallsrapport.

För att skapa inbjudande vistelseytor på tak samt ta 
emot, fördröja och rena dagvatten kommer bygg-
naderna i området att få gröna tak med god vat-
tenhållande förmåga samt takterrasser med djupare 
växtbäddar.  

Gaturum, platser och parker - Vegetation och
dagvattenhantering
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Övergripande utformning av gator.

Planområdets gator utformas så att de stödjer Solna sta-
tionsområde, Arenastadens och Gårdsvägens utveckling 
mot en mer stadsmässig struktur och karaktär som ska 
främja ett livligt stadsliv där gående och cyklister ges ett 
större företräde. 

Gatorna formas till vackra stadsrum där 
byggnadernas fasader, markens material och växtlighet 
skapar en helhet. Gatornas funktioner i stadsväven åter-
speglas i sina mått, material och utformning. 

I Planområdet finns tre gatutyper som beskrivs i detta 
avsnitt.

Gårdsvägen
Gårdsvägen har en sammanbindande roll som huvudgata 
i området som kopplar vidare till Kolonnvägen i norr och 
söder samt via Rättarvägen till Solna station. Utformning-
en kopplar till nyligen utförd uppgradering av Gårdsga-
tan i direkt anslutning söder om planområdet. 

Gårdsvägen har tydligt separerade trafikytor och trotto-
ar. En bred trottoar kantade av uppstammade gatuträd 
placerade i breda växtbäddar skapar en trivsam och be-
haglig miljö att röra sig i. Måtten för trottoar och växtlig-
het svarar mot de nya byggnadernas skala och ändrade 
funktioner skapar ett stadsliv med fler människor i rörelse. 
Gatan omges av verksamheter i bottenplan som stödjer 
och stöds av stadslivet. Huvudentréer till byggnaderna 
och till lokaler ligger längs gatan. 

Gårdsvägen omges av bottenvåningar vars skyltfönster-
stora glaspartier och entréer är utformade för att underlät-
ta interaktion mellan trottoar och husets verksamheter. 
Gårdsvägens byggnader ges en särskild omsorg vad det 
gäller bottenvåningarnas materialval och detaljer.
Kantstensparkeringar ger en god tillgänglighet och bidrar 
till en stadsmässig karaktär. Parkering anläggs inte i om-
rådets lågpunkt för att undvika översvämning av bilar i 
100-års regn.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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A

A

B

B

C C
D D

Grändgata 1 - gångfartsgata. 
Denna grändgata som planeras att gå mellan Tygeln 1 
& 3 har en viktig funktion att leda fram till en ny stations-
entré som föreslås avlasta den norra och södra entrén till 
Solna station.
 
Gatan ska ha en avvikande markbeläggning och en ut-
formning med sittplatser, växtlighet och cykelparkeringar 
som stödjer karaktären av publikt stråk.
Gatan ska ha en gångfartsreglering där motorfordon får 
köra på de gåendes villkor.

Grändgata 2
Grändgata 2 går mellan Tygeln 1 & 2. Gatan har en stadsmässig 
karaktär av en sidogata med höga fasader, mindre breddmått 
och enklare utformning. Trottoarer, gatuträd och kantstensparke-
ring skapar en enkel men tydlig karaktär.

Utformningen stödjer att gatan inte är en återvändsgränd utan att 
stadsstrukturen fortsätter.

Bottenvåningen hos Tygeln 2 har funktioner som inlastning, 
sophämtning och garageinfart som ordnas längs gatan. Samma 
funktioner för Tygeln 1 är placerade mot järnvägen och nås från 
trafikytan bakom huset.

Gångfartsgatan föreslås att koppla ihop Gårdsvägen 
med den möjliga framtida stationsentrén och utgör 
en entréplats till stationen. Gatans gestaltning med en 
särskiljande markbeläggning och planteringar fortsätter 
vidare förbi stationsbyggnaden och fram till Tygeln 1s 
entré på husets baksida.

Exempel gångfartsgata Exempel mindre gata med kantstensparkeringÖversikt gatutyper

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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Detaljutformning Gårdsvägen

Ombyggnaden av Gårdsvägen följer utformnings-
principerna från den nyligen utförda ombyggnatio-
nen i direkt anslutning söder om planområdet. Inom 
planområdet har trottoaren breddats från 3,0 till 4,0 
meter för att ännu bättre skapa utrymme för stadsli-
vet, flödet av människor längs gatan och vid entréer. 
Det bredare måttet svarar också mot fasadernas 
urbana skala och karaktär. Planområdets gräns går i 
mitten av gatan framför större delen av Tygeln 1 och 
behandlar således bara den västra halvan av gatan. 
Den östra delen av Gårdsgatan ingår i planområdet 
intill Stigbygeln 6. Här är gångbanan ca 3,0 meter 
med en 4,7 meter zon med växlande kanstensparke-
ring, cykelparkering och planteringsytor. En utbred-
ning av trottoaren mellan parkering och plantering 
öppnar upp mot ett övergångställe som leder mot 
gångfartsgatan mellan Tygeln 1 och 3 samt den 
möjliga nya stationsentrén.  

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

Sektion B-B och plan vid Tygeln 3Sektion A-A och plan vid Tygeln 1
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MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från 
kantstensparkeringen med en fris av storgatsten likt 
utformning i ombyggnation i söder. 
Skyddszon på ca 50 cm för öppnande av bildörr 
mellan parkering och planteringszon/tvärkopplingar 
utförs av kantsten och fem rader av smågatsten. 
Gångbanor ska beläggas med grå betongplattor. 
Gränsen mellan trottoar och planteringsyta utgörs 
av ett lågt, svartmålat planteringsräcke samt granit- 
kantstöd som ligger i samma höjdnivå som plattbe-
läggningen.
Placering av gatumöbler utförs med anpassa-
de nischer in i planteringytorna (se referensbild). 
Parksoffan som ska användas är Vestre April i 
samma utförande om i tidigare etapp. Sopkorg pla-
ceras i anslutning till parksoffa men ställs i plante-
ringsytan. 
Gatsten ska vara av kulör och utförande likt nyligen 
upprustad sektion. Kantsten ska utföras av svensk 
granit av motsvarande typ och dimension som i 
övriga delar av stadsdelen. Träd- och planteringzo-
nen växlas periodvis av med gångkopplingar mellan 
parkering och trottoar. 
Där breddar trottoarens betongplattor ut till gatstens-
frisen. När samma periodvisa yta blir cykelparkering 
ska den utföras i smågatsten enligt samma princip 
som i tidigare etapp. (Se referensbild). Cykelställ 
utgörs av byglar typ Malus.

PLANTERING 
De breda planteringsytorna är en viktig del av gatans 
karaktär och funktioner. Planteringsytan längs Tygeln 1 
är 3,5 meter bred medan den längs Tygeln 3 varierar i 
bredd upp till 5,5 meter beroende på läge i gaturum-
met. I planteringszonen planteras gatuträd med jämna 
avstånd. De står inte centrerade i ytan på grund av en 
fjärrvärmeledning. Trädart är samma som i tidigare 
etapp (Magnolia kobus, var, Borealis). Träd planteras 
i låga marktäckande planteringar i samma utförande 
som tidigare etapp. P.g.a. ledningar i mark samt för att 
vara samstämmig med tidigare etapp är plantering-
arna inte nedsänkta men är ändå utformade för att 
omhänderta dagvatten som leds in i växtbäddarna 
genom en kombination av marklutning och specialut-
formade brunnar. Planteringarna ramas in av ett lågt 
planteringsräcke som också utförs på övriga delar av 
gatan i ett senare skede

BELYSNING 
För att skapa en kontinuerlig ljusmiljö i hela gatans 
sträckning ska armaturer och stolpar i nyss utförd 
etapp fortsätta användas längs Gårdsvägen inom 
planområdet.  Principen innebär att armaturen Icon, 
Louis Poulsen monteras på ca 7 m höga stolpar, men 
metallhalogen kan ersättas med likvärdig LED-ljuskälla. 
Belysningens tekniska egenskaper i fråga om belys-
ningsstyrkor, jämnhet och ljusfärg bör följa belysningen 
på anslutande gatusträckningar, men metallhalogen 
ersätts med likvärdig LED-ljuskälla.

Ovan bilder på Gårdsvägens utformning vid Tygeln 2 samt planterings-
räcke från Stora Frösunda.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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C C

Entré till gångfartsgata 
med lätt höjning

Detaljutformning Grändgata 1 - gångfartsgata

På kvartersmark mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 skapas en 
ny gata som kopplar till en möjlig nyöppnad entré till statio-
nen. Gatan får en inbjudande offentlig karaktär med tydliga 
platsegenskaper. Ett detaljerat golv med en blandning av ljus 
betongsten och inslag av natursten lagt i mönster avviker från 
de andra gatornas asfalt. Även om man kör i mitten av ytan 
och man kan gå skyddad längs fasaderna så har gränden inte 
markerade trottoarer med en kantsten utan man går och kör på 
en gemensam yta. Stora planteringar med bänkar ligger som 
öar i grändens yta och skapar lagom trånga mått som signa-
lerar en trafikmiljö där motorfordon kör på de gåendes villkor 
i en så kallad shared-space-yta. Gatan får också en formell 
gångfartsreglering. 

När man kör in på gränden från Gårdsvägen sker en liten 
höjning av ytan så att man känner att man kör upp på platsen/
gränden och in i en speciell miljö. Gränden har väl tilltagna 
cykelparkeringar som tjänar både stationen och kontorshusen. 
Belysningsstolpar och träd har en fri placering för att understry-
ka karaktären av en plats lika mycket som en gata.
Själva ingången till stationsbyggnaden markeras med en ”en-
trématta” som höjer upp och tydliggör entrén och skapar en 
välkomnande gest.
 

Gatan fortsätter med sin beläggning och karaktär genom att 
vika av runt byggnaden mot Tygeln 1s bakre entré. Det finns 
möjlighet för t.ex. längre fordon som kör in på Grändgata 2 att 
ta sig runt byggnaden och in på Grändgata 1 och därifrån ta 
sig ut på Gårdsvägen. Utformningsförslaget för grändgata 1 
förutsätter att den nya stationsentrén förverkligas.

Exempel gångfartsgata Plan och sektion C-C mellan Tygeln 1 och 3

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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Stora planteringar med bänkar ligger som öar i grändens yta och 
skapar lagom trånga mått som signalerar en trafikmiljö där motor-
fordon kör på de gåendes villkor en så kallad shared-space-yta.

Växtmaterialet är varierat och har en mer vild 
karaktär jämfört med Gårdsvägen

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

MATERIAL 
En blandning mellan ljus betongmarksten 70% och 
natursten (granit) 30% i olika skiftningar i svart, grått-
till vitt med accenter i rött är lagda i orgelbundna 
mönster som skapar en intressant och karaktärsfull 
miljö. 
Träd- och planteringzonen på 4 meters bredd är 
uppbyggda av skelettjordar med biolkol som skapar 
kolsänkor och bra växtmiljöer. Kanten mellan plante-
ring och markbeläggning utgörs av en fris av granit. 
Där det finns behov kan smidesräcken i stål rama in 
planteringarna

PLANTERING 
Att planteringsytorna är väl tilltagna är en viktig del 
av grändens karaktär. Växtmaterialet är varierat och 
har en mer vild karaktär jämfört med Gårdsgatans 
mer strama planteringar och trädplaceringar. Fler-
stammiga blommande träd med vackra stammar (t.ex. 
Prunus Mackii , Prunus serrulla) Sammansatta plante-
ringar inspirerade av naturliga biotoper markerar års-
tidernas växlingar. En kombination av lökar, perenner, 
prydnadsgräs, buskar och träd skapar spännande 
och upplevelserika miljöer. Det utförs enligt en metod 
för ”Natural planting”.
Planteringsytorna som är nedsänkta i förhållande till 
gångytan är anpassade till att ta emot, fördröja och 
rena dagvatten.

BELYSNING 
Gränden har högre karaktärsfulla stolpar med 
strålkastare som belyser gångytorna men där även 
vissa strålkastare har som uppgift att belysa träd och 
planteringar med karaktärsfyllda ljustemperaturer och 
spännande färgskiftningar som kan programmeras 
i förhållande till årstid och tid på dygnet. Strålkas-
tarljuset kompletteras av ljus som kommer från lägre 
ljuskällor från fasaderna. Dels inifrån lokaler men 
också fasadhängd belysning för att skapa en ljusmiljö 
där ansiktena också får belysning från sidan och inte 
bara rakt uppifrån. 
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Detaljutformning Grändgata 2

Mellan Tygeln 1 och Tygeln 2 skapas det en ny gata på kvar-
tersmark med stadsmässig karaktär som går från Gårdsvägen 
och västerut. Det är en gata av enkel men distinkt karaktär. 
Bredden på gatan är 15,2 meter och gatan är omgiven av 
relativt höga fasader vilket ger högsmalt gaturum. Gaturummet 
har dock mycket rymd och himmel i sikten västerut över tågba-
neområdet och mot öster ser man mot Gårdsvägens generösa 
gaturum. Gatan har smalkroniga gatuträd som skapar karaktär 
och tar ner skalan för de gående. Trottoarer och kanstenspar-
kering bidrar till den stadsmässiga karaktären. Längs gatan 
finns en viktig sidoentré till Tygeln 1. Längs gatan finns flera 
servicefunktioner som inlastning, garageinfart m.m. i Tygeln 2. 
Därför är det extra viktigt att få en kontinuitet i trottoarer och 
gatuträd. På grund av många funktioner i Tygeln 2 så avslutas 
trottoaren på den västra delen av gatan. Den östra, bredare 
trottoaren fortsätter dock hela vägen och kopplas till ett 
gångstråk som går norrut längs järnvägen. En möjlig framtida 
gångkoppling kan gå söderut, upp för trappor längs Tygeln 
2s västra fasad, till Solna stations södra entré och då skapa 
ett stråk som kopplar ihop stadsväven ytterligare. I änden av 
gatan finns möjlighet att vända t.ex. för en sopbil. Här finns 
också en ytparkering och nerfart till garage i Tygeln 1. Det finns 
också möjlighet för längre fordon att ta sig in på Grändgata 1 
med sin gångfartsreglering och åka runt bygganden och däri-
från ta sig ut på Gårdsvägen. 

MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från kantstensparkeringen med 
en fris av storgatsten i samma utförande som Gårdsvägen. Trottoaren 
ska beläggas med grå betongplattor. Gränsen mellan trottoar och 
planteringsyta utgörs av kantstöd i granit med ovankant i samma höjd 
som plattytan. Kantsten ska utföras av svensk granit av motsvarande 
typ och dimension som i övriga delar av stadsdelen. Träd- och plan-
teringszonen med 2 meters bredd växlas periodvis av med kantstens-
parkeringar. 

PLANTERING 
Planteringsytorna är en viktig del av gatans karaktär och funktioner 
som att ta hand om, fördröja och rena dagvatten. Växtbäddarna 
anläggs i samma nivå som gångbanan och tar emot dagvatten på 
samma sätt som växtbäddarna längs Gårdsvägen. Gatuträden är av 
smalkronig typ. Träd planteras i låga marktäckande planteringar av 
buskar i samma utförande som tidigare etapp av Gårdsvägen. 

BELYSNING 
En stolpbelysning placeras på den norra sidan av gatan. Stolpen har 
en armatur som lyser upp vägbanan och en som lyser upp trottoaren. 

Plan och sektion D-D mellan Tygeln 2 och 1

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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NY STATIONSBYGGNAD

Ingången till stations-
byggnaden kan marke-
ras med en ”entrématta” 
som tydligt skiljer ut sig 
mot övrig beläggning. 

Stationsentrén gestaltas 
ihop med gågatan och 
skapar en en helhetsmiljö 
som hålls samman av 
mönsterlagt markbelägg-
ning och planteringar.

Entréplatsen ramas in 
av planteringar och 
cykelparkering i form 
av fristående pollare

Inramning av vegetation

Stationsentré

Den nya stationsentrén som möjliggörs i planen skulle vid 
ett uppförande utgöra en ny viktig publik målpunkt där 
det blir viktigt att skapa en visuellt tydlig och samtidigt 
trygg och ombonad plats. 

Platsen ramas in av planteringar med karaktärsfulla 
träd  och entrén kan markeras med en ”entrématta” i 
mönsterlagd natursten som tydligt skiljer ut sig mot övrig 
beläggning. Mattan tydliggör entrén och skapar en väl-
komnande gest. På grund av närheten till järnvägsspåren 
får miljön inte uppmana till stadigvarande vistelse viket 
innebär att det inte kan finnas bänkar eller sittplatser. 

En väl avvägd belysning av platsen och växtligheten är 
viktig för karaktären och känslan av trygghet. 
Strålkastare på stolpar kan skapa ett komponerat ljus på 
platsen och växtligheten som kompletteras med ljuskällor 
från stationsbyggnaden till en sammansatt ljusbild.  

Idé till utformning av entréplan vid ny stationsentré samt utformning av stationbyggnad.

Gaturum, platser och parker

Utformning av platser och parker
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För att aktivera platsen och höja säkerhetskänslan 
kommer man använda sig av konst, ljus, genomsiktli-
ga fasader, markanläggning och cykelparkering. 
Kontorets fasader mot platsen kommer ha stora 
öppningar som ger ifrån sig ljus och ger visuell 
kontakt som gör att uppehåller man sig där är 
man exponerad, man ska även känna sig säker på 
platsen . På garagets fasad kommer det anläggas 
ett belyst konstverk som drar blicken till sig och lyser 
upp platsen.  I den mån det är möjligt kommer man 
anlägga gröna ytor för att öka trevnaden och ge 
marken beläggning. På de ytor som tillåts kommer 
det anläggas cykelställ dels för att fylla pendeltå-
gets behov men även för att aktivera ytan under 
bron och vid garaget. Befintligt sophus rivs och 
ersätts av cykelställ. Befintlig elstation vid Tygeln 
3 byggs in i nya projektets bottenvåning. Befintlig 
elstation under bro disponeras om och får ny 
inklädnad.

Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron

Området runt och under Målbron

Gaturum och platser - Utformning av platser
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Planutsnitt

Garagets vägg aktiveras av en 
muralmålning och belysning fästs 
ovanpå samt från fasaden på 
Tygeln 3. 

Elstationens inhägnad utformas 
med omsorg och ges en väl 
formgiven, genomsiktlig 
inhängnad, t.ex. färgsatt sträckme-
tall. Den utformas för att minimera 
risken för vandalism så som klotter. 

Befintlig hiss.Plats för vägghängd cykelpar-
kering belyses ovan eller från 
fasaden av Tygeln 3.

Båda sidor av brofundamentet är 
körbara för större fordon, 3,5 
m bredd. Ytan belyses från bron 
nattetid.

Slänt som inte är 
under 
bron har frodig låg 
grönska 
och träd.

Med släntning 
behövs inga 
stödmurar över 
0,4 m.

Slänt under bro
kläs i rullsten.

Stora och många
fönster ökar 
känslan av 
trygghet.

Gaturum och platser - Utformning av platser

Belysning under 
bron nattetid. 

Ramp för att tillgängliggöra hiss utreds i senare skede.
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TYGELN 1 & 3

Lilla Frösunda

Lilla Frösunda är en av Solna stads fem stadsdelsparker och ut-
vecklingen av den nedsänkta skyfallsparken behöver ses i den 
kontexten. I en allt tätare stadsbygd med fler bostäder och kontor 
ska parken fungera som rofylld närrekreation för promenader, 
lunchmacka, motion, lek, naturupplevelser m.m. Parken hjälper till 
att knyta ihop stadens olika delar, Ballongbergets bebyggelse, 
Bebyggelsen vid Gustav III:s boulevard, kontorshusområdet kring 
Gårdsvägen och även till Mall of Scandinavia samt resten av Are-
nastaden. Parken blir även en viktig del i den lokala blågröna in-
frastrukturen med både sociala och ekologiska kvalitéer. Här finns 
kopplingar mot Hagaparken, via Stora Frösunda i öster, och mot 
centrala Solna åt väster. Parken ska med sin utformning stödja den 
biologiska mångfalden i området. 

SKYFALLSHANTERING 
Huvudsyftet med omgestaltning är att vid skyfall kunna ma-
gasinera 8 500 m3 vatten för att förebygga översvämning längs 
Gårdsvägen. För att göra det utformas parken som ett nedsänkt 
parkrum. Landskapet i parken idag lutar ner mot gångtunneln 
under Kolonnvägen. Denna tunnel stängs och där byggs i stället 
upp en jordvall. Dess höjd möter upp med befintliga höjder längs 
Kolonnvägen i söder och med gångvägen upp mot Ballongber-
get i nordväst. Marken grävs även ut mot Gustav III:s Boulevard 
för att skapa ett relativt plant golv till parkrummet. Små höjdsät-
tningsåtgärder vidtas vid gångvägen upp mot Ballongberget för 
att skyfallsvatten ska styras in i magasinet men övriga flöden från 
Gustav III:s Blvd och Kolonnvägen rinner in i parken längs befint-
liga låglinjer i stadslandskapet. Ett separat program beskriver sky-
fallshantering i parken mer ingående. 

STÄRKA KOPPLINGAR 
Ett syfte med omgestaltningen är att stärka kopplingarna mel-
lan den norra och södra delen av parken. Detta görs genom 
att öppna upp och aktivera parkytorna öster och väster om 
gårdshusen för att göra dem till mer tydliga och integrerade 
delar av stadsdelsparken. Marken direkt öster om gårdshuset 
med stora uppvuxna lindar är allmän platsmark men är idag 
avspärrad mot söder av en häck och ett lågt stängsel. Dessa 
tas bort för att signalera att marken tillhör parken. Parkmiljön 
väster om gårdshusen stärks i sin tur genom etablering av flera 
fruktträd, en plats för offentlig odling samt en grusad gång som 
bättre kopplar samman parkens norra och södra delar.

1. Parkkanter med tydlig inramning som 
bidrar till parkens integrering i närmiljön

2. Mot söder är parken öppen mot tra-
fikmiljö och mot väst är gränsen otydlig 
där parken flyter ihop med en öppen 
bostadsgård 

3. Kopplingar mellan norra och södra  
delarna av parken stärks och förtydligas 
genom etablering av gångstråk och nya 
funktioner

Lilla Frösunda är en viktig del i den blågröna infrastrukturen

Vattnets väg in i parken

1. 2.

3.

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Ett syfte med gestaltningen är att skapa en tydligare rumslighet med 
mer definierade siktlinjer. Parkens centrala del sänks ner och ramas 
in av en mjukt sluttande topografi och trädplanteringar. På så sätt 
skärmas parken av från trafik och buller från Kolonnvägen vilket 
tillför nya, mer rofyllda kvaliteter på platsen. En tydligare inramning 
och tydligare kopplingar till angränsande parkrum, stadsrum och 
stråk gör att parken blir bättre integrerad i närmiljön och äkar möjlig-
heten att göra södra delen till en mer självklar vistelseplats. 

Lilla Frösunda, Illustrationsplan

askallén

dammen

dammen

pelousen

pelousen
leken

Kolonnvägen

Gustav III:s
Boulevard
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Sektion B-B skala 1:800

Sektion A-A skala 1:800 SKALA 1:800 (A3)

Gustav III:s
 Blvd.

Kolonnvägen

Lilla Frösunda Gård

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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VÄRNA OM HISTORISKA VÄRDEN 
Platsen har en stark koppling till Sveriges hortikulturella historia. An-
ders Lundström som var en av sin tids mest betydelsefulla trädgård-
smästare ägde Lilla Frösunda från 1834 och drev en handelsträd-
gård på platsen. Lundström experimenterade i sin trädgård för att 
se vilka växter som klarade sig bäst i det svenska klimatet. Äpplen, 
mullbär, fikon, aloe och myrten testades i odling på platsen. För att 
ta upp Lundströms stafettpinne föreslås en plats för stadsodling på 
gårdens västra sida. Här planteras även fruktträd och skapas ett nytt 
gångstråk för att bättre koppla ihop karaktären på den norra och 
södra delen av parken. 

Efter Lundströms tid var militären under en stor del av 1900-talet 
aktiv i Lilla Frösunda då ett signalistregemente var stationerade på 
platsen. På den tiden flög ett stort antal märkliga gestalter i luften 
över det lokala landskapet. Ballonger för spaning gavs funktionella 
men samtidigt lekfulla former. Även en station för brevduvor fanns på 
platsen. Ballongernas former vävs in i parkens gestaltning i platsens 
grundform såväl som formen på vissa vistelseytor och lekdetaljer. De 
ibland förvrängda formerna är tänkta som en lekfull tolkning av bal-
longernas skuggkastning på marken. Parkdelen görs mer attraktiv för 

användare genom etablering av 
fler funktioner så som förtydligade 
entréer, lek, odling och nya vistel-
seytor. Dessa funktioner beskrivs mer 
ingående på följande sidor.

Parkens södra del utformas med 
nya gångstråk som kopplar ihop 
parkens olika delar och ansluter till 
omgivande stråk. Det nya gångsys-
temet fångar upp platsens viktiga 
tvärriktningar genom att uttnyttja 
slänterna som skapas runt om de 
sänkta delarna. 

Det finns idag ett tydligt diagonalt 
gångstråk som leder från sittplatsen 
vid dammen mot gångtunnneln som 
stängs. Stråket går inte att återskapa 
helt, men med en mindre omdragning 
kan passagen i princip bibehållas. 
Denna passage blir i framtiden en 
genväg mot GC-väg längs Kolonn-
vägen .

1. Informationsskylt från 
fruktlunden
2. Ballonguppstigning från 
Lilla Frösunda i 1922. (Karls-
borgs Fästningsmuseum)
3. PA-ballong vid Lilla Frö-
sunda (Armemuseum)
4. Brevduvor i Lilla Frösunda

1. 

2. 

4.

3.

Lilla Frösunda

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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BEFINTLIG ASkaÉ 
Den befintliga askaén är ett viktigt historiskt element i herr-
gårdslandskapet som har markerat gårdens södra gräns. Allén 
är skyddad av generellt biotopskydd samt i platsens gällande 
detaljplan och kommer ej att påverkas.

DAMMEN OCH MUREN 
Den befintliga dagvattendammen är ett element som skapa-
des i parkmiljön vid den nuvarande parkens etablering ca år 
2000. Den ligger centrerad mot Gårdshuset och är anlagd 
vid en symmetriskt utformad vistelseyta med parkbänkar. Efter 
marken sänks i den omgestaltade parken föreslås en ny damm 
i samma läge  i plan men på den lägre nedsänkta nivån. Den 
befintliga vistelseytan med häckplantering intill askaén behålls 
men en ny mur av granitblock byggs upp framför platsen för att 
ta upp höjdskillnaden mellan platsen och den nya lägre park-
nivån där dammen anläggs. Muren gestaltas för att efterlikna 
de murar som finns intill gårdshuset. Framför den nya muren, 
på den lägre nivån, anläggs en ny vistelseyta med sittbänkar i 
en placering som fångar solen i sydväst läge. Från denna plats 
skapas en nära kontakt med dammen och den våtmarksmiljön 
som skapas där, och samtidigt en närhet till pelouens öppna 
gräsyta.

PELOUSEN 
Pelousen (gräsplanen) fungerar som en öppen flexibel yta för 
bollek, solhäng och picknick. Stora delar av gräsytan är relativt 
plan trots parkens skålning och nås med tillgängliga parkgång-
ar från GC vägen framför gårdshuset. 

PARKSLINGAN
Parkens gångvägar är indelade i en tydlig hierarki där parks-
lingan, som ligger i mötet mellan parkens yttre gröna inramning 
och den öppna pelousen, har en underordnad gestaltning och 
omfamnar den öppna gräsytan. Det primära parkstråket löper 
längs askaén. Parkvägarna tar sig med långa böljande linjer 
mellan parkens nivåer och olika platser. De bjuder in till pro-
menader och löpning i olika former och ger parkens nivåskill-
nader ett upplevelsevärde.

DEN GRÖNA INRAMNINGEN
Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplan-
terade träd, bryn och undervegetation.  Inramningen skapar 
en förtydligad rumslighet och skärmar av från trafik och buller 
från Kolonnvägen. Rumsligheten dramatiseras och förstärks 
med ängsmark som löper längs Kolonnvägen och Gustav 
III:s boulevard. Genom tydliga öppningar i det gröna skapas 
spänningar mellan öppet och slutet samt riktade siktlinjer in mot 
parken och gör Lilla Frösunda gård tydligt synlig från viktiga 
platser, stråk och vägar. 

Pelousen Slingrande parkvägar längs öppen gräsyta

Befintlig askaé Mur av granitblock

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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ODLING
Parkdelen direkt väster om Lilla Frösundas Herrgårdsbyggna-
der utvecklas med ett nytt gångstråk som kopplar ihop sta-
delsparkens södra och norra delar. Här skapas också en plats 
för stadsodling som knyter an till parkens norra del och dess 
historia då Lilla Frösunda länge varit en plats för odling. Nya 
fruktträd planteras i kanten på odlingsområdet för att rama 
in platsen och skapa en naturlig koppling till fruktodlingen i 
parkens norra del.

LEKEN OCH LEKRINGEN
En ny lekplats skapas i ett läge med ängen och slänten i 
ryggen där höjdskillnaderna plockas upp med hjälp av lekfulla 
och konstfulla terrasseringar som utformas så att de bjuder 
in till lek. I framkant öppnar lekplatsen upp sig mot pelousen. 
Former inspirerade av Lilla Frösundas historia kan vävas in i 
detaljutformningen. Exempel på det kan vara spaningsballong-
er, gårdshuset i Lilla Frösunda, eller duvslag för brevduvor.

PLATSER
Bäcken som slingrar sig genom parken får en liknande sträck-
ning som idag men tar sig djupare ner till dammens framtida 
lägre nivå. Parkslingan korsar bäcken i öster med hjälp av ett 
överbryggande trädäck där det finns möjlighet att sitta och 
komma nära vatten och natur. Även vid gångvägen ner från 
det övre trädtorget finns en platsbildning med ett trädäck, en 
lugnare, lite mer avskild del med utblick över parken.

TRÄDTORG
I Lilla Frösundas östra del möter parken bebyggelsen och där 
finns även en av parkens större entréer. Övergången mellan 
stadsmiljö och park sker på ett urbant och inbjudande sätt via 
trädtorget där långa utblickar över hela parken skapas. Under 
trädkronorna finns möjligheter att sitta eller till exempel spela 
boule.  

Exempel på odlingslådor Lilla Frösundas historia plockas upp i utformningen av lekplatsen

Platsbildning omsluten av ängsmark Platsbildning med trädäck Övergång mellan stad och park via trädtorg

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Fröparken ligger utanför detaljplanområdets gränser men utvecklas 
inom projektets ramar för att minska översvämningsrisken inom plan-
gränserna.

Parkens omvandling syftar till att behålla och utveckla den nuvaran-
de karaktären och parkens funktioner med vardagsvistelse, rekre-
ation och lek men att också stärka den biologiska mångfalden och 
skapa möjligheten att hantera ett 100-årsregn. För att ta hand om 
skyfallsvattnet föreslås ett underjordiskt skyfallsmagasin. 

En princip för gestaltningen har varit att tydliggöra parkens två de-
lar med sina olika funktioner vilket accentueras av de två nivåerna 
som tas upp av en granitmur. Parkens två nivåer är åtskilda men har 
tydliga kopplingar genom trappor och siktlinjer. Lekparken finns på 
den del som höjs upp för att inrymma skyfallsmagasinet och får ge-
nom höjning av marknivån bättre ljusförhållanden med ökad solinst-
rålning. Parken får en rumslig gestaltning med tydliga siktlinjer som 
inbjuder till att upptäcka och röra sig mellan de olika delarna vilket 
får parken att kännas större och mer spännande. Befintliga och nya 
trädplanteringar ramar in parken mot Gårdsvägen. Parken får även 
nya platsbildningar och fler funktioner. 

Fröparken

Befintlig lekplats i Fröparken Befintlig skulptur 'Växelspakshybrid' av Björn Selder i Fröparken som bevaras

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker

Fröparken

DP Tygeln 1 & 3

Fröparken
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LEKPLATSEN

PARKTORGET

ENTRÉTORGET

VATTENPARKEN

Entréplats

Entréplats

Entréplats

Granitmur

SKALA 1:400 (A3)

A

A

B

B

A

A

C

C

B

B

GÅRDSVÄGEN

RÄTTARVÄGEN

Fröparken, Illustrationsplan

I Solnas grönplan beskrivs Fröparken som en ”småpark”, ett litet 
grönt rum nära bostaden med rekreativa värden. Parken är idag in-
delad i två parkrum, en med lekplats och den andra en grönskande, 
lugn del med sittplatser och skulpturen ”Växelspakshybrid” av Björn 
Selder med ett vattenspel. 

Parken är en av få gröna parker i området och fyller en viktig rekre-
ativ funktion för boende och arbetande i närområdet. Den utgör en 
grön lunga i den täta stadsbygden som fyller både sociala och eko-
logiska värden. Stadsomvandlingen med nya bostäder och kontor 
kommer att öka besökstrycket på Fröparken. 

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

Sektion A-A skala 1:400

Sektion B-B skala 1:400

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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SKYFALLSHANTERING 
Skyfallshanteringen har varit styrande för gestaltningen och 
en förutsättning har varit att kunna ta hand om stora mängder 
vatten i parken. Genom att höja upp marknivån i delar av 
parken skapas utrymme för ett underjordiskt skyfallsmagasin. 
Magasinet breder ut sig under lekplatsen och får två ytliga 
inlopp som får en egen gestaltning. 

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER 
Liksom idag föreslås Fröparken bestå av två större rumsbild-
ningar som består av en lekdel och ett grönskande parkrum. 
Delarna har tydliga visuella och fysiska kopplingar med ge-
staltade siktlinjer och rumsliga kompositioner. Parken omsluts 
inåt och avgränsas  mot omgivningen med hjälp av träd och 
låga planteringar med inslag av flerstammiga buskar. De större 
rummen innehåller även mindre platsbildningar med olika 
rumsliga avgränsningar. 

ENTRÉER OCH RÖRELSEMÖNSTER
De befintliga entréerna i parkens tre hörn förtydligas med fler 
funktioner, belysning och sittplatser. Längs med Rättarvägen 
öppnas en ny entré för att göra parken mer inbjudande. Den 
befintliga gång- och cykelvägen genom parkens södra del 
rätas upp och förstärker siktlinjen mellan den västra och östra 
entrén. Två generösa trappor binder ihop parkens övre och 
nedre nivå till en helhet, medan en mindre trappa kopplar den 
övre parkdelen till Gårdsvägen.

PLATSBILDNING OCH AKTIVTET
Parkens två delar har en tydlig funktionsuppdelning i en lekpark 
och en lugn del för samvaro och avkoppling. Dessa båda de-
lar uppdateras och  omgestaltas med lekutrustning, sittplatser 
och aktiviteter. Nya platsbildningar skapas i vattenparken och 
entrétorget. Parken kompletteras med fler sittplatser, både infor-
mella sittplatser samt parkbänkar och soffor. 

INLOPP

INLOPP

MAGASIN

BOULE
/HÄNG

SITTPLATSER

LEK

BLOMSTER
-PRAKT

Skyfallshantering Rumslighet och siktlinjer

Entréer och rörelsemönster Platsbildning och aktivitet

Fröparken

Gaturum, platser och parker - Utformning av platser och parker
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Fröparken, Parkens byggstenar

PARKTORGET
Parktorget behåller sin funktion som ett socialt och grönskande 
parkrum med sittplatser och planteringar. Flera av de stora 
träden behålls och kompletteras med nya träd samt med  nya 
varierande och låga planteringar med fokus på både  biologisk 
mångfald och estetiska upplevelsevärden. Rummet utökas och 
rustas upp med ett sammanhängande golv i stenmjöl. En större 
plats skapas runt det befintliga konstverket som tillsammans 
med den uppvuxna pilen utgör ett centralt blickfång på plat-
sen. Flera sittplatser, både informella sittplatser på muren och 
parksoffor i bra sol- och skuggläge finns att erbjuda besökaren. 

GRANITMUREN 
En lång och böljande granitmur är parkens mest karaktärs-
bärande element samtidigt som den utgör gränsen mellan 
parkens två delar som i sin tur skapar förutsättning för att få 
plats med skyfallsmagasinet. Muren får ett klassiskt natur-
stenmaterial och byggs som en blockstensmur i en spännan-
de form som för tankarna till vattens rörelse. Den böljade 
formen skapar olika rum som kan möbleras och ge plats åt 
planteringar. En konsekvens av att marken höjs för skyfalls-
magasinet är att ca 10 små och mellanstora träd måsta tas 
bort. Dessa ersätts med nya träd i parkens nya gestaltning.

LEKPLATSEN 
Lekplatsen behåller sin funktion som småbarnslek och lek 
för något äldre barn. En lekvärld med småböljande topogra-
fi, lekhus och spänger bildar en småskalig och spännande 

miljö väl anpassad till platsens skala. Dispositionen skapar 
avgränsade rum och genomgående siktlinjer där rörelsen 
genom platsen blir spännande och väcker upptäckarglädjen. 

ENTRÉTORGET 
Marknivån runt entrétorget höjs upp och en trappa anslu-
ter ner till parktorget. Den plana stenmjölsytan möjliggör 
för exempelvis boulespel. Planteringar och träd omsluter 
platsen och parksoffor placeras i soligt läge med utblick 
mot bouleplanen och ner mot parktorget och konstverket. 
Platsen får också en funktion som inlopp till skyfallsmagasi-
net. 

ENTRÉPLATSERNA 
Entréplatserna markerar parkens gränser, uppmärksam-
mar entréerna och bjuder in besökarna. De utformas med 
gemensam markbeläggning av stenmjöl, linspänd belysning 
samt effektbelysning på träd, planteringar och sittplatser. 

VATTENPARKEN 
En ny och spännande platsbildning skapas med vattenpar-
ken. Hit leds dag- och skyfallsvattnet från Gårdsvägen och 
tillför vatten till parkens växtlighet. En upphöjd gångväg 
med sittgradäng bildar fond mot slänten där man kan slå sig 
ner med utblick över planteringarna. Här skapas en plats för 
umgänge lite avskilt men ändå som en tydlig del av parken. 
Centralt i vattenparken finns också möjligheten att placera 
ett objekt så som ett mindre konstverk som fungerar som 
blickfång i en av parkens genomgående siktlinjer. 

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg2006-12-13 17:00:56

Långbord på parktorget Granitmuren

Lekmiljö som väcker upptäckarglädje 

Boulespel på entrétorget

Linspänd belysning Vattenparken blir vattenfylld när det regnar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Tygeln 1

Byggnadsvolym

Den nya byggnaden på Tygeln 1 får en högre tak-
fotshöjd mot spårområdet än mot Gårdsvägen. Både 
mot spårområdet och Gårdsvägen förhåller sig tak-
fotshöjden till Solna Uniteds höjder och anpassar sig 
därmed till den rådande skalan.   
I närområdet finns flera stora byggnadsvolymer som 
byggnaden på Tygeln 1 ska förhålla sig till. Den nya 
byggnaden fördelas på två huskroppar som organi-
serats kring en överglasad gård. 
Huskropparna bryts ner i tänkta kvarter där de olika 
volymerna griper i varandra. 
Varje volym får en fasad i tegel som skiljer sig i kulör 
mot sin granne. Tanken är att skillnaderna för de olika 
fasadplanen är nyanser av temat där helhetsintrycket 
av byggnaden är dominerande. I den mindre skalan 
finns skillnader i kulör och i sockeln varierar tegelför-
banden. Sockelmotivet varierar dessutom i höjd för de 
olika volymerna från en till två våningar. Byggnaden 
ska genom sina material och utföranden signalera 
tidlöshet.

Tygeln 1 vid Gårdsvägen sett norrifrån
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CYKEL-P

LASTFAR
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Tygeln 1

Från öster till väster löper en axel via gården. Axeln med dess gård 
utgör navet i kvarteret och här lokaliseras byggnadens huvudentré. 
Gården får en varm och ombonad gestaltning med grönska och um-
gängesfunktioner. Gårdsrummet sträcker sig i hela husets höjd, med 
invändiga balkonger som nås från kontorsplanen. 

Byggnadens gatuplan har verksamheter som är publika. Gårdsrum-
met och dom publika utrymmena kan kopplas ihop till ett öppet publikt 
sammanhang. För att understryka dess offentliga karaktär har gatup-
lanet en mer generös rumshöjd än övriga plan. Mot Gårdsvägen har 
verksamheterna egna entréer vilket understödjer aktivitet på gatan och 
möjliggör friare öppettider.   
Huvudentrén med sin axiala koppling till gårdsrummet har en indragen 
fasad. Tillsammans med ett skärmtak med belysning skapas en en-
tréplats som är ljus, snöfri och trygg året om. Mot Gårdsvägen och 
grandgatan mot Solna united finns sekundära upplysta kontorsentréer.

Gatuplanet har också en variation med enkelhöga och dubbelhö-
ga sockelmotiv i olika delar av byggnaden. Här återfinns också en 
rikare gestaltning med skilda tegelförband och kulörer som ger en 
variation i närmiljön. Stora glaspartier ger möjligheten för verksamhe-
terna att skapa skyltfönster och öppenhet mot gatumiljön, de publika 
utrymmena tillåts inte att frosta glasen vilket ger en tryggare och trevli-
gare gatumiljö.    

Bottenvåning
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Tygeln 1

Fasad mot Gårdsvägen
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Tak och terrasser

Tygeln 1

Samtliga tak, förutom hisstoppar, har terrassytor som 
nås från respektive kontorsplan. Vissa av terrasser-
na kan även nås utifrån då trapploppen binder dom 
samman. Den veckade terrassutbredningen skapar ett 
varierande taklandskap för utomhusaktiviteter. 
Terrassytorna är indragna från fasadlivet och är 
därför inte så framträdande från gatunivå. 

Utsnitt takplan

r-------------------------------------, 

-------------------------------------~ 
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen
Det uppglasade entréplanet öppnar upp mot det 
publika stråket
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Tygeln 1
Gatuperspektiv från syd-östra hörnet
av Gårdsvägen vid Solna United
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Tygeln 1
Vy från Dalvägen
Byggnadsvolymens takfotshöjder förhåller sig 
till intilliggande fastigheter
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, Huvudentré
Huvudentrén markeras med den indragna 
fasaden och dess skärmtak som leder in till 
ljusgården
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
norra entrén
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
utrymningsväg
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Tygeln 1
Taklandskap

I - i,..~~.,,~_.,....: - ' -



Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

 » Byggnadsvolym

 » Bottenvåning

 » Fasad/sektion

 » Visualisering

Tygeln 3

Archus
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Gårdsvägen

Byggnadsvolym

Tygeln 3

Bebyggelsen på Tygeln 3 består av tre byggnads-
kroppar; ett befintligt garage längs järnvägsområdet 
och två kontorshus mot Gårdsvägen varav det norra 
är högt och smalt och det södra är lägre. Höghuset 
har formats av platsens fysiska begränsningar; säker-
hetsavståndet från järnvägen, Målbrons sträckning i 
norr och Gårdsvägens läge och stegring mot Kolonn-
vägen.
 
Byggnaden har en bas i två plan med en hög grad 
av transparens. Genom sina glasade partier förstärks 
den visuella kontakten mellan innanförliggande 
verksamheter och gaturummet utanför. Över husens 
basvåningar reser sig höghusets byggnadskropp med 
återhållsamt gestaltade fasader. Byggnaden reser 
sig vid Gårdsvägens korsning med Kolonnvägen och 
intar en position som landmärke vid Målbron och 
Solna stations norra entré.

' ~ 
-----
----------------------

-

--
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Höghuset ska ha en stadig 
sockel av natursten. Från plan 
två tonar bakomliggande 
bröstningsband från frostat 
vitt glas längst ner, till spe-
gelglas högst upp. Utanpå 
fasaden hänger frostade 
glaslameller.

Tygeln 3 - Byggnadsvolym
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Bottenvåning 

Den södra delen av byggnaden är i höjd kompone-
rad i tre steg. En huvudkropp med två volymer som 
drar sig tillbaka och håller ned skalan i gaturummet. 
Detta tillåter mer dagsljus att skina mot framför allt 
den östra sidan av Gårdsvägen men än viktigare så 
ger det mer rymd för upplevelsen av himmel i gatu-
rummet. 
 
 
Den norra byggnaden tar upp de olika riktningar som 
omgivningen anger. På så vis är den västra fasaden 
rak, men i förslaget indelad i tre fasadfält, klart men 
finkänsligt vertikalt separerade. Den östra fasaden 
bryts upp i två som var och en blir huvudfasad mot 
respektive gata. Detta gör att ingen av fasaderna 
upplevs som stor.

Tygeln 3

Entréplan

Entréplan Målbron
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BEFINTLIG GARAGERAMP

LOKAL +4,30

Tygeln 3

Bebyggelsen har i förslaget en designidé med re-
petitiva lameller framför fönsterpartier. Lamellerna 
varierar i täthet och mönster. Detta ger byggnaden 
fördelen med stor variation för utformning av 
lokalerna i sig, medan stads- och gaturumsfasaden 
har en mer sammanhållen gestaltning. En intressant 
effekt med vald gestaltning är även att byggnader-
na byter karaktär över den ljusa och mörka delen 
av dygnet, där lamellerna med sitt sammanhållna 
och vertikala uttryck i sin skulptur under dygnets 
mörka timmar ersätts av ett mer brokigt mönster då 
ljuset och rörelserna i de bakomliggande verksam-
heterna spelar upp livfullt bakom fasaden.

Fasad, sektion 

Längdsektion B-B

Fasad mot Gårdsvägen
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ARCHUS.SE STOCKHOLM
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm
Tel: 08-30 75 00
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Tvärsektion norra huset

22-05-20

TYGELN 3, SOLNA
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De uppglasade fasaderna i basen bryts av horison-
tellt med en sockel vid trottoar och i övrigt bröstnings-
band i material med kopparliknande uttryck eller 
frostat/spegelglas. Dessa bröstningsband blir också 
tillsammans med ytor vid entréerna naturliga skylt-
bärare för olika verksamheter i lokaler och kontor. 
Särskild omsorg kommer att läggas på de indragna 
entréerna som är belysta och väl markerade. Både 
den södra och den norra delen av byggnaden har ett 
enkelt och starkt uttryck med vertikala lameller framför 
glaspartier. Genomgående ljusa och relativt blanka 
material har valts som både kan reflektera ljus ned 
mot omgivande gaturum och få den norra delen av 
byggnaden att skifta med himlen.

Tygeln 3 - Fasad/sektion

Fasad mot Järnvägen

Tvärsektion C-C norra huset
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Tygeln 3 
Målbron västerifrån
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Tygeln 3 
Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron
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Tygeln 3 
Entré Gårdsvägen, norra huset
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Tygeln 3 
Gårdsvägen norrut
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Tygeln 3 
Målbron västerut
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Tygeln 3 
Målbron österut
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Tygeln 3 
Korsning Kolonnvägen/Gårdsvägen



59Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Målbron västerifrån
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Tygeln 1 och 3 
Vy från stationsbron norrut
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Tygeln 1 och 3 
Vy från Frösundaleden norrut
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Tygeln 1 och 3 
Grändgata 1 mot stationsentrén
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Kv. Tygeln
Vy över kvarteret västerifrån
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Tygeln 1 och 3   

Solna Station trafikeras idag hårt då det finns ett 
flertal stora arbetsgivare kring stationen. Här finns 
även Mall of Scandinavia och Friends Arena som 
också adderar väsentliga mängder av trafik till 
stationen. För området öster och söder om spår-
området planeras framtida exploatering av kon-
torsbyggnader och bostäder. Detta gör att trafiken 
förväntas öka ytterligare. En tredje koppling till 
perrongen förslås därför att öppna i anslutning till 
Tygeln 1. Här finns en äldre stängd uppgång som 
föreslås utredas för öppning, för att möta framtida 
krav på kapacitet för Solna station. 

Stationsbyggnad

Planutsnitt
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Tekniska förvaltningen 

2018-11-07 
SID 1 (2) 

 
 

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

Steg 1 - Att fastställa trädets värde 
För att fastställa ett träds värde utgår Solna stad från den s.k. ”Alnarpsmodellen”. 
Alnarpsmodellen är framtagen för att så objektivt som möjligt fastställa ett träds 
återanskaffningskostnad och tar därför bara hänsyn till mätbara faktorer såsom art, storlek, 
vitalitet mm. Eftersom vitets syftar till att verka avskräckande så att skador förebyggs har 
staden valt att ta bort alla värdesreducerande faktorer och dessutom använda en faktor på 2.  
 

Trädets värde beräknas med följande formel: 
Trädets värde = Pris per cm2 x Area värderat träd x 2 
 
Pris per cm2 beräknas genom följande formel: 
Pris per cm2 = Pris för träd samma art på en plantskola (stl. 12-14) / 13,45 
13,45 cm2 är arean för ett träd av storlek 12-14. 
 
Area för värderat träd beräknas genom följande formel: 
Area värderat träd = Stamomkrets2 / (4 x π) 
Stamomkrets mäts på en meters höjd. 
 

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

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

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

För beräkning av vitets storlek används bilaga 2.  

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

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

Steg 1 – Att fastställa trädets värde 
1. Öppna bilaga 1, Trädvärdering.xls 
2. Leta rätt på art i listan på flik 2, Formler, och notera artens nummer i kolumn A. 

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

stamomfång i kolumn F och faktor 2 i kolumn H. Notera trädets värde i kolumn I 

 

Steg 2 – Att fastställa vitesbelopp 
1. Öppna bilaga 2, Skadereglering.xls 
2. Fyll i trädets omkrets och trädets värde högst upp på flik 1 

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

vedskada på stam. Sätt en siffra i kolumn F på den rad som beskriver skadans 
utbredning, i det här fallet rad 28, maximal utbredning 45 cm. I kolumn G visas nu 
på samma rad ersättningsbeloppet för den aktuella skadan.  

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

summeras då på rad 57 i samma kolumn och rad 8 i kolumn D. 
 
I detta exemplet blir alltså vitesbeloppet 702 109 kronor. 

5 Pris 12-14 

6 Trldart.r, _.._pist Trld■rt, IV9nlkt Medelvärde 
24 18 Quercus palustris Kärrek 2 280kr 
25- []21 Quercus robur Ek 2 197 kr 
26 20 Robinia pseudoacacia Robinia 2 413 kr 

-
Trä.dnummer Träd3rt, Trädart, Trädart Pris per cm2 Stamomfång Antal Tilläggs- Trädets 

vetenskapligt svenskt namn (ange sk.Jdat/nedt.1 cm2 faktor ersättn ingsvärde 

na.mn nummer) get träd 
3 
5 Quercus robur Ek W1 163 kr l1QQ_ 71 66 L..l 12 340 362 kr l 
6 #SAKNASI #SAKNAS! kr 0 kr 

Trädart Ek 

TrädlD 

Trädstorlek, o mkrets i cm: 1300 

Trädets värde: I 2 340 362 kr 

.tach ......... _ 24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Skadans maximala utbredning i cm Skadeståndets storlek i % Skadeståndets storlek i kronor Ant al av skadan 

15 10% 234 036 kr 

30 20% 468 072 kr 

145 30% 702 109 kr I 

60 40% 936 145 kr 

75 45% 1053 163 kr 

90 55% 1 287 199 kr 

105 60% 1404 217 kr 

120 80% 1 872 290 kr 

135 100% 2 340 362 kr 

5111-. 

Ersättningsbelopp: 

kr 

kr 

1 702 109 kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 
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MILJÖPROGRAM 
DETALJPLAN FÖR KV TYGELN 1 OCH 3, DEL AV JÄRVA 4:11 MFL. 
INOM ARENASTADEN ( BND/ 2018:50 ) 
 
Upprättad:  2021-08 
Reviderad: 2022-03-24 

 
 
 
Detta miljöprogram med målformulering och handlingsplan för ny bebyggelse inom kv Tygeln 1 och 3 samt del av Järva 4:11 som omfattas av ny detaljplan för 
kontor i Arenastaden har till syfte att sammanfatta miljömål, åtgärder och uppföljning. Miljöprogrammet bygger på Solna stads program ”På väg mot ett hållbart 
Solna”, Solna stads vision och mål för en hållbar tillväxt och byggherrarnas åtagande vid planering och byggande. (September 2019).  
Utvecklingen inom teknikområdet är stark vilket kan föranleda att mål och åtgärdsförslag kan komma att revideras, detta sker genom att ny överenskommelse träffas 
mellan parterna angående revidering. 
Ansvarig för genomförandet av respektive miljömål är respektive exploatör inom varje fastighet, i dagsläget är detta de fastighetsägande bolagen:  
 
Remulus Tygeln 1 AB, Skanska  Tygeln 1   Kontor, kommersiella lokaler 
Fabege Tygeln AB  Tygeln 3  Kontor, kommersiella lokaler 
Solna Kommun  Järva 4:11  Del av Gårdsvägen, gata 
 
* Fas:  Projektfas;  1 – Planering/projektering/utformning 
  2 – Produktion/byggande 
  3 – Överlämnande (när exploatören inte ska förvalta) / förvaltning/uppföljning 
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Vid uppförandet av ny bebyggelse i enlighet med detaljplan BND/2018:50 skall följande miljömål uppfyllas: 

 
Projektspecifikt miljömål 

 
Åtgärder med ambitionen att uppfylla miljömålen 

Ansv./ 
Fas* 

Uppföljning/ 
Resultat 

HÅLLBART BYGGANDE 
Sanering av mark 
 

Utredning av förorenad mark 1. Saneras om halterna överstiger aktuella riktvärden Expl / 
1, 2 

 

Miljöklassning Byggnaderna ska uppfylla 
kriterierna för något vedertaget 
miljöklassningssystem. 

2. De nya byggnaderna ska projekteras och uppföras enligt 
etablerade miljöcertifieringssystem. Ambitionsnivån för kontor 
är så hög nivå som möjligt 

Expl / 
1, 2 

 

Materialval och 
materialhushållning 

Långsiktigt hållbara byggmaterial 
som både är resurs- och 
klimateffektiva och ger en 
hälsosam inomhusmiljö. 

3. Byggmaterial och produkter med liten miljöpåverkan ska väljas. 
Byggvaror ska inte innehålla utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens definition. För att säkerställa detta 
används Byggvarubedömningen (material klassade som 
”rekommenderas” och ”accepteras” ska väljas) eller liknande 
system. 

Expl / 
1, 2 

 

4. Koppar och zink används ej som utvändigt tak- eller 
fasadmaterial. 

Expl / 
1, 2 

 

5. Tropiska trädslag används ej. Expl / 
1, 2 

 

6. Val av byggmaterial och produkter skall ske med en helhetssyn, 
där miljö, funktion samt drift- och underhållsaspekter under 
byggnadens livslängd beaktas. 

Expl / 
1, 2 

 

7. För inbyggt trä ska FSC märkta trävaror väljas  Expl / 
1, 2 

 

8. Tryckimpregnerat virke ska undvikas. Expl / 
1, 2 

 

9. Minimera materialspill på byggarbetsplatsen.  Expl /  
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Projektspecifikt miljömål 

 
Åtgärder med ambitionen att uppfylla miljömålen 

Ansv./ 
Fas* 

Uppföljning/ 
Resultat 

1, 2 

 

Dagvattenhantering 
och skyfall  

Utreda möjligheter till hållbar 
vattenanvändning. 

10. Dagvattenutredning har tagits fram i enlighet med Solna Stads 
checklista för dagvattenhantering. 

Expl / 
1, 2 

 

11. Projektets dagvattenhantering utgår från Solna Stads strategi för 
en hållbar dagvattenhantering där minst 20 mm nederbörd 
fördröjs och renas vid varje tillfälle i växtbäddar och andra 
gröna lösningar där rening är mer långtgående än 
sedimentering. 

Expl / 
1, 2, 3 

 

12. Projektet utreder tillvaratagande av dagvatten till att spola 
toaletter. 

1, 2  

Skyfallsåtgärder 13. En omfattande utredning med åtgärder ang skyfall har tagits   
fram för att säkerställa att flöden och stående vatten inte utgör 
fara.  

Expl / 
1, 2, 3 

 
 
 

Grönytor 
 

Projektet värnar om befintliga 
grönytor 

14. Projektet skall utveckla nya grönytor som växtbäddar och gröna 
tak som ökar grönytefaktorn och den biologiska mångfalden 
 

Expl / 
1, 2, 3 

 

  15. Spridningskorridorer och gröna samband beaktas och utvecklas. 
Lilla Frösunda gårds park kommer även användas som 
skyfallsmagasin och kommer att omformas för det syftet. 
Därvid ska parkens ekosystemtjänster utvecklas och ytterligare 
stödja den biologiska mångfalden. De biologiska värden som 
tas bort återskapas och antalet träd i parken kommer att bli fler 
än idag.  Livsmiljön för bla den skyddade citronfläckade 
kärrtrollsländan som hittats i parken skall återskapas. De 
skyddsvärda stora askträden i parkens allé ska bevaras. Parken 
skall även göras mer attraktiv för besökare. 

Expl / 
1, 2, 3 

 

I 
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16. Etablering inklusive upplag sker med stor hänsyn till befintlig 
vegetation. Exempelvis träden i askallén i Lilla Frösunda park, 
ska skyddas under anläggningstiden. Trädens rotsystem, stam 
och krona ska skyddas mot verksamhet och aktiviteter som kan 
skada träden, så som fordonsrörelser, upplag och schaktning.   

Expl / 
1,2 

 

   

HÅLLBAR ENERGI- OCH TRANSPORTANVÄNDNING 
Effektiv energi- 
användning 

Minst 15% lägre energi-
användning än gällande BBR-
krav vid tidpunkten som gäller vid 
bygglovsansökan. 

17. Nya byggnader kommer anslutas till fjärrvärmenätet såvida inte 
mer miljövänligt och energieffektivt system kan presenteras. 

Expl / 
1, 2, 3 

 

18. Projektet tar tillvara och genererar förnyelsebar energi, såsom 
solceller eller geotermisk energi, där det är möjligt 

Expl / 
1, 2, 3 

 

19. Teknik och åtgärder som underlättar för användarna att spara 
energi och leva energisnålt integreras i projektet tex individuell 
mätning, snålspolande munstycken, rörelsestyrd belysning 

Expl / 
1, 2, 3 

 

20. Under byggskedet mäts energianvändningen och är så långt 
som möjligt baserad på förnyelsebar energi 

Expl / 
2 

 

   

 

Effektiva 
transportsystem 

Planera för transportlösningar 
som syftar till en långsiktigt 
hållbar utveckling. 

21. Minimera utsläpp från arbetsmaskiner och byggtransporter för 
så låg miljöpåverkan som möjligt, exempelvis genom att välja 
förnybara- och biodrivmedel istället för fossila bränslen. 
Samlastning och bygglogistik för effektivare transporter. 

Expl / 
2 

 

22. Lättillgängliga, väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar 
ska anordnas och i enlighet med gällande parkeringsnorm för 
cyklar.   

Expl / 
1, 2, 3 

 

23. Projektet möjliggör för mobilitetslösningar såsom bilpooler, 
lånecyklar och andra insatser för att minska behovet av 

Expl / 
1, 2, 3 
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biltransporter. 
24. Laddmöjligheter för elfordon anordnas i anslutning till kontoren 

i enlighet med miljöcertifieringssystem eller fler. 
 

 
 
Expl /      
1, 2, 3 

 
 

MILJÖER OCH AVFALL 
 

Fukt Säkerställa ”torrt” bygge 
respektive materialhantering. 

25. Upprätta ett fuktskyddsprogram och utse en 
fuktskyddssakkunnig i projektet. 

Expl / 
1, 2 

 

   

Ljudmiljö   26. Byggnaden och tekniska system utformas så att minst ljudklass 
B uppnås för inomhusmiljön. 

Expl / 
1, 2 

 

   

Radon   27. Vid byggande av nya lokaler eftersträvas lägre nivåer av radon i 
enlighet med WHO:s rekommendation på 100 Bq/m³ luft 

Expl / 
1, 2, 3 

 

Inomhusluft 
 

 28. Oavsett val av ventilationssystem följer projektet 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om luftkvalitet. 

Expl / 
1, 2, 3 

 
 
 

Byggavfall  29. I byggprocessen arbetar projektet med att minska mängden 
byggavfall som går till deponi.  

Expl / 
2 

 

30. Avfall sorteras och omhändertas för återvinning och har ett 
system för återanvändning av byggmaterial. Möjliga material 
till återbruk inventeras. 
 

31. Projektet följer Sveriges byggindustriers riktlinjer för resurs- 
och avfallshantering vid byggande och rivning. 

Expl / 
2 
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KRETSLOPPSANPASSAD AVFALLSHANTERING 
Effektiva tekniska 
system 

Skapa en god arbetsmiljö av 
sorterat och för insamling av 
avfall.  

32. Förutsättningar för utsortering av matavfall förbereds. Expl / 
1, 2, 3 

 

33. Förutsättningar för utsortering av fem förpackningsfraktioner 
utöver matavfall och restavfall 

Expl / 
1, 2, 3 

 

34. Projektet installerar fettavskiljare i alla lokaler som avses för 
livsmedelsverksamhet 

Expl / 
1, 2, 3 
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Strategi för en hållbar 
dagvattenhantering i 

Solna Stad 



--- ---

POLICY – antas av kommunfullmäktige 

En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av 
dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet 
och därmed enligt kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt 
och gäller tills vidare. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt 
område som berör flera verksamheter. Policyn bör inte innehålla delatjerade ställ-
ningstagande vad gäller utförande, priotiteringar eller metoder. 

STRATEGI – antas av kommunstyrelsen 

Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeriktningen. En 
strategi ska ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara 
genomförda samt vilka prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en 
begränsad period, exempelvis under en mandatperiod och antas av kommunsty-
relsen. 

RIKTLINJE – antas av kommunstyrelsen 

Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer 
precisieras hur något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamhe-
terna ska arbeta för att uppnå de politiska inriktningarna och mål som finns i en 
policy eller strategi och dessa antas av kommunstyrelsen. 

ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef 

Anvisningarna och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller 
andra styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att 
verkställa politiska beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i 
politiska organ utan upprättas efter behov av varje verksamhet/enhet i samråd 
med ansvarig förvaltningschef/chef. 

Dokumenttyp: Giltighetstid: Beslutande organ Beslutsdatum 

Strategi Tills vidare Kommunstyrelsen December 2017 

Antagen till följd av lag Revisionsdatum Dokumentansvarig Uppföljning 

Nej Stadsledningsförvaltningen 
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Inledning 
Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Tillväxten innebär stora möjlig-
heter men ställer också högre krav på hur dagvatten ska hanteras. Dagvatten är ett 
samlingsnamn för det regn-, smält- och spolvatten som avleds från exempelvis tak, 
gator, parkeringar och grönytor i stadsmiljön. Regn- eller smältvatten som bildas 
på gröna ytor som skog eller äng renas genom att vattnet infiltreras ner genom 
jordlagren och så småningom når grundvattnet. När de gröna ytorna ersätts med 
hårdgjorda ytor, som tak och vägar, förhindras vattnets naturliga vägar, avrinningen 
ökar och risken att vattnet förorenas blir större. En tätare, mer bebyggd stad inne-
bär en utmaning då mängden hårdgjorda ytor ökar samtidigt som ytor för han-
tering av dagvatten minskar. Högre dagvattenflöden väntas också i framtiden på 
grund av ett förändrat klimat. Den snabbare och ökade avrinningen av dagvatten 
som följd riskerar i sin tur att öka spridning av föroreningar från mark och byggna-
der till sjöar, havsvikar och vattendrag. Samtidigt ställs allt högre krav på förbättrad 
vattenkvalitet i stadens vattenförekomster. Högre dagvattenflöden ökar också ris-
ken för översvämningar. Det är några av de utmaningar som dagvattenhanteringen 
står inför. 

Dagvattenstrategin är ett verktyg för att stödja arbetet för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering i både ny och befintlig bebyggelse, för att möta utmaningarna. 
Som ett komplement till dagvattenstrategin kommer fördjupande kunskapsöver-
sikter, checklistor och vägledningar för att stötta arbetet i enlighet med strategins 
inriktningar att tas fram. 

Som utgångspunkt för den uppdaterade dagvattenstratgin ligger den tidigare 
dagvattenstrategin från 2002, stadens befintliga styrdokument med relevans för 
dagvattenhanteringen, framförallt stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstra-
tegi 2016-2019 och översiktsplan 2030, samt aktuell lagstiftning kopplad till dag-
vattenhantering. Ytterst utgår dagvattenstrategin från stadens vision och övergri-
pande mål. 

Arbetet med dagvattenstrategin har letts av stadsledningsförvaltningen och skett 
i samarbete med Solna Vatten, miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. 
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Dagvattenstrategins syfte och mål 
Dagvattenstrategin syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhan-
tering i staden. Fokus ligger på att möta de utmaningar som finns för en hållbar 
dagvattenhantering i en växande och alltmer förtätad stad påverkad av ett för-
ändrat klimat. Särskild tyngdpunkt ligger på att minimera föroreningar i dagvatt-
net, motverka att skadliga översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att 
använda dagvattnet i stadsplaneringen så att stadsgrönska gynnas och mervärden 
skapas. Detta ska ske på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. 

Syftet med dagvattenstrategin är även att skapa samsyn kring dagvattenhante-
ringen inom stadens organisation och öka tydligheten gentemot berörda externa 
aktörer. Dessutom syftar dagvattenstrategin till att knyta samman strategier för 
en hållbar dagvattenhantering med stadens övriga styrdokument med bäring på 
dagvattenhanteringen. 

Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska 
och sociala värden säkerställs. 

Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-
ning och stöd till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering 
och förvaltning i staden. Det innebär vid såväl ny- och ombyggnation och änd-
rad markanvändning som vid drift och underhåll av byggnader, vägar och andra 
anläggningar. Dagvattenstrategin är ett styrande dokument där varje nämnd och 
bolag har eget ansvar för att arbeta i enlighet med strategin. Bilagorna uppdateras 
kontinuerligt av stadens förvaltningar. Strategierna och tillhörande riktlinjer ska 
även vara vägledande för externa aktörer verksamma inom staden. 

Växtbädd i Järvastaden, foto: Solna stad 
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Dagvatten och dagvatten-
hantering i Solna 
I genomsnitt regnar det ungefär 550 mm/år i Solna. Större delen av regnvattnet inom 
markområden som är bebyggda avrinner som dagvatten från hårdgjorda ytor. Dagvattnet 
från Solna avleds i huvudsak genom ledningar och diken till någon av stadens åtta ytvat-
tenrecipienter: Igelbäcken, Edsviken, Råstasjön, Brunnsviken, Lilla Värtan, Bällstaviken, 
Ulvsundasjön och Karlbergssjön. Sammanlagt finns runt 60 dagvattenutlopp från Solna i 
dessa sjöar, vattendrag och havsvikar. 

Solna Vatten AB, ett av Solna stad helägt aktiebolag, äger och förvaltar största delen 
av det vatten- och avloppsledningsnät och de pumpstationer som finns i Solna. 
Avloppsledningsnätet i Solna är utformat som ett duplikatsystem där spillvatten 
och dagvatten avleds i separata ledningar. Spillvattnet leds till Käppala avlopps-
reningsverk på Lidingö och dagvattnet leds till ovan nämnda ytvattenrecipienter. 
Totalt hanterar ungefär 145 km ledningsnät dagvattnet i staden. Därtill tillkommer 
ca 40 km ledningsnät som tillhör Trafikverket (dagvatten från statliga vägar) och 
privata aktörer. Stadens dagvattenbrunnar och kopplingar till huvudledningar ägs 
och förvaltas av tekniska nämnden. 

Det finns idag ett antal dagvattenanläggningar i staden där rening och fördröjning 
sker. Sedan början på 2000-talet finns under Råsundavägen ett avsättningsmagasin 
dit dagvatten från närliggande vägar, gator och fastigheter leds och renas genom 
sedimentation. Från magasinet leds vattnet sedan vidare till en dagvattendamm 
i Solparken för efterrening med hjälp av växternas upptag av näring och andra 
ämnen. Vid Råsta Strandväg, invid Arenastaden, anlades 2009 en dagvattendamm 
för rening av dagvatten från vägtrafiken i samband med anläggandet av vägen och 
etablerandet av Arenastaden. I Spegeldammsparken i Järvastaden, som invigdes 
2012, finns en damm integrerad i parken med möjlighet att fördröja och rena dag-
vatten. 

I Fröfjärdsparken i Norra Frösunda anlades 2013 en öppen vattenpark som genom 
att vattnet som rinner från Råstasjön till Brunnsviken öppnades i ytläge på en 
sträcka där den varit kulverterad. Åtgärden har ökat kapaciteten vid kraftiga regn, 
förbättrat vattenkvaliteten och tillfört biologiska värden. Även i Södra Frösunda 
finns en dagvattendamm i parken vid gården Lilla Frösunda. Därtill tillkommer ett 
antal avsättningsmagasin, dagvattendammar och dikesanläggningar som tillhör 
Trafikverket, med syfte att rena dagvatten från det statliga vägnätet, framförallt 
E4:an. Dessa inkluderar Eugeniamagasinet, Kung Karls avsättningsmagasin, Tomte-
boda avsättningsmagasin, dagvattendamm och dikesanläggningar vid Igelbäcken 
och Linnéaholms dagvattendamm. Flera åtgärder där dagvatten avleds till gräsbe-
klädd vägslänt längs med de större vägarna finns också inom staden. 

Samtliga sjöar, havsvikar och vattendrag som tar emot dagvatten från Solna är idag 
starkt påverkade av föroreningar till följd av historiska utsläpp av avloppsvatten och 
dagens utsläpp av dagvatten från vägar och bebyggelse. I bilagan ”Solnas ytvat-
tenrecipienter och deras status” finns mer information om vattenkvaliteten i Solnas 
sjöar, havsvikar och vattendrag.  I bilaga ”Dagvattenföroreningar” går det att läsa 
mer om vilka föroreningar som förekommer i dagvattnet. 
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Översikt över nationella förutsättningar och lagstiftning som 
påverkar dagvattenhanteringen i Solna 

Sveriges miljömål: De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Dagvatten berörs av fler mål 
varav de viktigaste är God bebyggd miljö, Ingen övergödning och Levande 
sjöar och vattendrag. 

Miljökvalitetsnormer (MKN): Genom miljöbalken och vattenförvaltningsför-
ordningen har EU:s ramdirektiv för vatten införlivats i svensk lagstiftning. Som 
en följd av direktivet har miljökvalitetsnormer införts med bindande krav på 
vattenkvalitet för varje vattenförekomst. Det är myndigheter och kommuner 
som ska ansvara för att normerna följs och att nödvändiga åtgärder genomförs 
för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dagvattenhanteringen berörs främst av 
de mål för kväve, fosfor samt flertalet metaller som bly, zink och koppar som 
genom miljökvalitetsnormerna ställs för varje vattenförekomst. 

Miljöbalken (MB): Enligt MB är allt dagvatten som leds bort inom ett detaljpla-
neområde, som inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, 
avloppsvatten. Avloppsvattnet ska enligt MB avledas och renas eller tas 
omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 

Plan- och bygglagen (PBL): I PBL ges kommunen de planinstrument som 
behövs för att hantera lokalisering av bebyggelse och för att reglera de fysiska 
förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken blir lämplig att 
använda för bebyggelse. I PBL är miljökvalitetsnormerna ett allmänt intresse 
som ska följas i den kommunala planeringen. Exempelvis får detaljplaner inte 
medföra att en miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas. 

Lag om allmänna vattentjänster (LAV): I LAV regleras kommunens ansvar för 
att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen reg-
lerar möjligheten till den markåtkomst och den ansvarsfördelning som behövs 
för att anläggningar och anordningar ska kunna ordnas och drivas. 
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Dimensionering på 
minst 20 millimeter 
En dimensionering på 
minst 20 mm möjliggör 
fördröjning och rening 
av ca 90 procent av 
årsnederbörden. Om 
utformningen på våtvo-
lymen inte är en per-
manent volym bör den 
kunna avtappas via ett 
filtrerande material med 
en hastighet som ger en 
effektiv rening. Dagvat-
tensystemet bör ha en 
mer långtgående rening 
än sedimentering. 

Strategier för en hållbar 
dagvattenhantering 
Solna stads vision är att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som 
växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Det innebär att Solna ska växa på ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, där de olika stadsdelarna, med 
sina olika karaktärer, tillsammans formar en sammanhållen stad. Staden ska ha 
en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med god kollektivtrafik och 
blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet 
till storstad, natur och kultur. Detta förutsätter en långsiktig och hållbar dagvatten-
hantering. 

Arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i staden ska ske genom 
följande strategier: 

Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet. 

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

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

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

Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och 
säkerställa god vattenkvalitet 
Dagvatten bidrar till övergödning och är historiskt en av de främsta källorna till miljöfar-
liga ämnen i stadens sjöar, havsvikar, vattendrag och grundvatten. För att säkerställa att 
god ekologisk och god kemisk status uppnås i Solnas vattenförekomster i enlighet med 
miljökvalitetsnormerna behöver de skadliga ämnen som når vattnet minimeras. Staden 
ska arbeta för att det dagvatten som avleds till stadens sjöar, havsvikar och vattendrag eller 
till grundvattnet är så rent att gällande miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. Det 
innebär att dagvattenkvaliteten kontinuerligt behöver förbättras jämfört med dagsläget. 

Staden ska vid planering och myndighetsutövning samt vid ny- och ombyggnation 
verka för att dagvattnet omhändertas och renas lokalt där dagvattnet uppkommer 
och med hjälp av bästa möjliga teknik. Dagvattnet ska i första hand omhändertas 
inom den egna fastigheten. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att 
en nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle för-
dröjs och renas. Val av reningsmetoder, eller kombination av reningsmetoder, ska 
alltid bedömas utifrån föroreningarnas mängd och karaktär, samt förutsättningarna 
på den specifika platsen och för varje ytvattenrecipient. För exempel på reningsme-
toder och lokala lösningar se bilagan ”Exempel på åtgärder”. 

Vid infiltration av dagvattnet till grundvattnet ska säkerställas att förorenat dag-
vatten renas innan det når grundvattnet samt att naturliga grundvattennivåer bibe-
hålls. Grundvattnets kvalitet och kvantitet är betydelsefull såväl för vattenkvaliteten 
i stadens ytvattenrecipienter, då en stor del av grundvattnet rinner ut i våra sjöar, 
som för att värna stadens grundvattentäkter. Solnas största  grundvattenmagasin 
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Exempel på lokala åtgärder: 
Grönt tak på Sveavägen 44, foto: Jesper Lautmann (bilden högst upp). 
Genomsläpplig beläggning i Järvastaden, foto: Solna stad (bilden till vänster). 
Växtbäddar i Norra Djursgårdsstaden, foto: Solna stad (bilden till höger). 
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finns i Stockholmsåsen i östra delen av kommunen. Två skyddsområden för grund-
vattentäkt, Ulriksdal och Frösundavik, finns i åsen. 

För en hållbar dagvattenhantering och förbättrad vattenkvalitet i stadens ytvatten-
recipienter behövs, förutom lokalt omhändertagande vid ny- och ombyggnation, 
även samlande nedströmsåtgärder för att hantera nuvarande föroreningar i dag-
vatten från befintlig bebyggelse. I lokala åtgärdsprogram för varje vattenförekomst 
identifieras behovet av förbättringsåtgärder inom dagvattenområdet för att säker-
ställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Staden ska i samverkan med omkring-
liggande berörda kommuner medverka i framtagande och uppdatering av lokala 
åtgärdsprogram samt arbeta för att genomföra de dagvattenåtgärder som föreslås i 
programmen. 

Vägar och parkeringar 
En stor del av föroreningarna i dagvattnet i Solna kommer från vägtrafiken. Särskilda 
åtgärder behöver därför inriktas på att minimera spridningen av föroreningar från trafi-
ken. I takt med stadens ut- och ombyggnad ska dagvatten från vägar genomgå rening före 
utsläpp till ytvattenrecipient och innan det leds till grundvattnet, samt att dagvatten från 
parkeringsytor ska renas före avledning. 

Staden ska i den översiktliga planeringen och i detaljplaneringen skapa förutsätt-
ningar för att säkra de ytor som behövs för dagvattenhanteringen. Staden ska, 
utöver det egna arbetet med att rena dagvatten från kommunala vägar, särskilt 
verka för att staten tar ett ökat ansvar för att minimera den miljöpåverkan genom 
dagvatten som det statliga vägnätet medför. Idag saknas reningsanläggningar för 
E18 och delar av E4/E20. 

Ju renare Solnas vägar och gator är, desto renare blir också dagvattnet. Staden 
ska därför säkerställa att regelbunden slamsugning av dagvattenbrunnar genom-
förs och att gatuunderhållet i staden sköts. Hur gaturummet utformas har också 
betydelse där gröna inslag, höjdsättning och materialval kan bidra till att minska 
föroreningsbelastningen. 

Miljöstörande ämnen och miljöfarliga verksamheter 
Material som kan avge miljöstörande ämnen till dagvattnet ska undvikas om inte andra 
synnerliga skäl föreligger. Vid såväl nybyggnation som ombyggnation i staden bör bygg- 
och anläggningsmaterial i den yttre miljön, exempelvis takmaterial och fasadbeklädnad, 
som riskerar att förorena dagvatten väljas bort. Olämpliga material är exempelvis zink och 
koppar. 

Staden ska fortsätta att ställa krav på att rening av dagvatten från miljöfarliga verk-
samheter ska ske innan det lämnar verksamhetsområdet, till exempel vid drivme-
delstationer. Vidare ska staden verka för att öka kunskapen bland medborgarna 
kring deras påverkan på dagvattnet vid exempelvis bil- och båttvätt. 

Staden ska följa kunskapsutvecklingen kring mikroplasters påverkan på miljön 
och dess spridning via dagvattnet, där trafik och konstgräsplaner utgör några av 
källorna till mikroplastpartiklar. Som stor idrottsstad finns i staden ett antal konst-
gräsplaner. Staden ska verka för att plastgranulat inte sprids till dagvattnet genom 
exempelvis filter i dagvattenbrunnar och översyn av snöröjning.  
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Skelettjord i Järvastaden, foto: Solna stad 

Riktlinjer 

• 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 millimeter vid varje givet neder-
bördstillfälle fördröjs och renas. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkva-
liteten i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten för-
sämras 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. 
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Dimensionering på 
minst 20 millimeter 
En dimensionering på 
minst 20 mm möjliggör 
fördröjning och rening 
av ca 90 procent av 
årsnederbörden. Om 
utformningen på våtvo-
lymen inte är en per-
manent volym bör den 
kunna avtappas via ett 
filtrerande material med 
en hastighet som ger en 
effektiv rening. Dagvat-
tensystemet bör ha en 
mer långtgående rening 
än sedimentering. 

Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta hän-
syn tillförutsättningar av ett förändrat klimat 
Vårt klimat har förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. Stockholms-
regionen förväntas i framtiden få ett varmare och blötare klimat, med ökad och mer 
intensiv nederbörd och stigande havsnivåer. Mer nederbörd innebär mer dagvatten som 
behöver omhändertas. Vid extrem nederbörd riskerar bebyggelse och infrastruktur att 
skadas av översvämningar, särskilt i låglänta områden. 

Staden ska vid planering och myndighetsutövning samt vid ny- och ombyggnation 
verka för att dagvattnet omhändertas och fördröjs lokalt där dagvattnet uppkom-
mer och med hjälp av bästa möjliga teknik. Dagvattnet ska i första hand omhänder-
tas inom den egna fastigheten. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt 
att en nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle 
fördröjs och renas. För exempel på lokala lösningar se bilaga ”Exempel på åtgärder”. 

Staden ska också arbeta förebyggande för att minimera risken för skador orsakade 
av intensiv nederbörd, som lokal fördröjning inte kan hantera. Översvämningar till 
följd av extrema regn ska inte kunna leda till allvarliga skador på bebyggelse och 
infrastruktur. Staden ska i sin planering bevaka att bebyggelse och samhällsviktig 
infrastruktur utformas, bland annat genom lämplig höjdsättning, så att dagvatten 
alltid kan rinna av på ytan utan att skada, oavsett regnets intensitet. 

I redan utsatta områden i den befintliga bebyggelsen ska staden skapa förutsätt-
ningar för att minska risken för skadliga översvämningar. I första hand ska barriärer 
som bidrar till översvämningar och oönskade instängda områden byggas bort. 
Andra åtgärder som kan begränsa antalet översvämningar och skadliga konsekven-
ser är att skapa nya avsiktliga lågpunkter (till exempel på gräsytor) och underjor-
diska magasin där dagvattnet tillfälligt kan lagras samt att öka inslaget av vegeta-
tion och genomsläppliga ytskikt. 

Frågan om översvämningsrisk och hantering av kraftiga skyfall ska beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Riktlinjer 

• Dagvatten ska omhändertas och fördröjas lokalt så nära källan som möj-
ligt och med bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på 
sådant sätt att en nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet 
nederbördstillfälle fördröjs och renas. 

• 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. 
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Exempel på lokala åtgärder: 
Infiltration till växtbädd, foto: Solna stad (bilden högst upp till vänster). 
Genomsläpplig beläggning, foto: Solna stad (bilden högst upp till höger). 
Växtbädd i Norra Djurgårdsstaden, foto: Solna stad (bilden i mitten till vänster). 
Grönt tak Augustenborg, foto: Scandinavian Green Roof Institute (bilden längst ner). 
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Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar 
till mervärden i stadsmiljön 
I Solna finns höga förväntningar på en attraktiv stadsmiljö med bibehållen närhet 
till natur även när Solna växer. Stadens ska verka för att dagvattnet ses som en 
resurs som, om det synliggörs i öppna dagvattensystem och integreras i stadsmil-
jön, kan skapa mervärden i park- och bebyggelseområden. Dagvattnet bör även 
användas som resurs för att bevattna stadens träd och planteringar. 

Fördelarna med öppen dagvattenhantering kan vara många. Förutom att minimera 
risken för översvämningar och ge bättre förutsättningar för rening kan en öppen 
dagvattenhantering bidra till en trivsammare närmiljö och estetiska värden på 
såväl allmän platsmark som kvartersmark, ge en ökad biologisk mångfald, stärka 
gröna spridningskorridorer och förbättra luftkvaliteten. Dagvattenhanteringen kan 
genom att göras öppen och kombineras med grönska således bidra till genom-
förandet av stadens grönplan, där inriktningen är att låta grönska vara en självklar 
del av den hållbara staden. För att bibehålla funktionen och mervärdena av öppna 
dagvattenanläggningar, såsom dagvattendammar, är det viktigt att säkerställa den 
långsiktiga skötseln. 

Solparken i Råsunda och Spegeldammsparken i Järvastaden är exempel på parker 
i Solna, där dagvattnet har använts integrerat i planeringen för att skapa attraktiva 
stadsmiljöer. 

Vatten i parkmiljö, foto: Solna stad. 

Riktlinjer 
• Dagvatten ska användas om en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa 

attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön. 
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Strategi för att säkerställa att den långsiktiga dagvatten-
hanteringen sker på ett effektivt sätt 
I den växande staden finns konkurrens om resurser och ytor. För att kunna växa 
hållbart behöver ytor i stadsmiljön användas effektivt och fylla flera syften samti-
digt. En gata kan exempelvis behöva ha tillräckligt utrymme för vägtrafik, gång- 
och cykelbana och snöhantering, och samtidigt uppfylla krav på säkerhet (genom 
exempelvis kantsten) och målsättningar om gestaltning. Därtill ska gatan kunna 
hantera översvämningar och minimera föroreningar till nedströms ytvattenreci-
pienter. För en effektiv och hållbar dagvattenhantering behöver det därför finnas 
en bred samsyn och samordning i hela stadens organisation, med tydlig ansvars-
fördelning, kring dagvattenfrågan. Staden ska aktivt arbeta för en väl fungerande 
samverkan mellan berörda nämnder, förvaltningar och bolag kring dagvattenhan-
tering. Staden ska även verka för att kompetens och kunskap finns i flera delar av 
organisationen för en modern och hållbar hantering av dagvatten. 

För att säkerställa en effektiv och hållbar dagvattenhantering behöver staden 
beakta dagvattenfrågan i alla skeden av stadsbyggnadsprocessen, från översikts-
planering och exploateringsprocesser till genomförande och drift. Staden ska verka 
för att dagvattenstrategins inriktningar och riktlinjer återspeglas i de krav som ställs 
i stadsbyggnadsprocessen på olika aktörer. Dagvattenutredningarna är ett viktigt 
verktyg i detta arbete. 

Även i de vägledningar och processer som ligger till grund för stadens eget 
åtgärdsarbete ska dagvattenstrategins inriktningar och riktlinjer integreras. Staden 
ska arbeta för att lokala hållbara dagvattenåtgärder appliceras när andra åtgärder 
i den befintliga staden genomförs, exempelvis när en väg byggs om, ett torg ska 
förnyas eller ledningar renoveras. För exempel på lokala åtgärder se bilagan ”Exem-
pel på åtgärder”. 

Växtbäddar i Norra Frösunda, foto: Solna stad. 

Riktlinjer 
• 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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Ansvar och genomförande 
Solna Vatten AB ansvarar för bortledande av dagvatten inom verksamhetsområdet och 
förvaltar den allmänna VA-anläggningen. Ansvaret för att beakta dagvattenhanteringen 
och strategins genomförande är dock naturligt fördelat på flera aktörer såsom Solna 
Vatten AB, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden med tillhörande förvaltningar. Sammanfattningsvis innebär ansvaret 
och genomförandet av strategin nedanstående punkter: 

Ansvar för avledande av dagvatten upp till ett 10-årsregn. 

Ansvar för de utsläpp av föroreningar från dagvattennätet som belastar ytvattenreci-
pienterna. 

Underhåll av befintligt dagvattennät och utbyggnad av nya dagvattenledningar. 

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i översiktsplaneringen. 

Säkerställa en långsiktigt och hållbar dagvattenhantering i exploateringsprocessen. 

Säkerställa långsiktig och hållbar dagvattenhantering på allmän plats i exploaterings-
projekt. 

Verka för att dagvattenstrategins inriktningar och riktlinjer återspeglas i stadsbygg-
nadsprocessen och bland dess olika aktörer. 

Säkerställa arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. 

Verka för att externa aktörer, exempelvis Trafikverket, Statens fastighetsverk och pri-
vata aktörer, tar sitt ansvar kring dagvattenhantering. 

Samordna och följa upp av dagvattenstrategin. 

Ansvar för föroreningar från kommunala vägarna och annan allmän plats till dagvat-
tenledningsnätet. 

Säkerställa en långsiktig och hållbar dagvattenhantering i planering av tekniska system 
och stadsmiljö. 

Säkerställa långsiktig och hållbar dagvattenhantering vid anläggning och ombyggna-
tion av kommunala vägar, parker, torg och annan allmän plats. 

Säkerställa långsiktig och hållbar dagvattenhantering vid för anläggande och skötsel av 
stadens lekplatser och skolgårdar (inklusive materialval och spridning av plastgranula-
ter). 

Verka för att plastgranulater från idrottsplatser, exempelvis konstgräsplaner, inte sprids 
till dagvattnet. 

Bevaka långsiktig och hållbar dagvattenhantering  vid drift och skötsel av kommunala 
vägar, parker, torg och annan allmän plats. 

Ansvar för drift, skötsel och underhåll av dagvattenbrunnar och dess anslutning till 
ledningsnätet. 

Ansvar för drift, skötsel och underhåll av de dagvattendammar och andra dagvattenan-
läggningar. 

Bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter, spår- och väganläggningar samt andra 
verksamhetsområden där förorenat dagvatten kan uppstå, för att säkerställa att föro-
renat dagvatten inte leds ut, varken till den allmänna VA-anläggningen eller direkt till 
mark, grund- eller ytvatten. 
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Bedriva tillsyn över VA-anläggningar, inklusive anläggningar för dagvattenhantering 
(kommunala, privata och statliga). 

Rådgivning kring dagvattenfrågor till externa aktörer och den interna organisationen. 

Som remissinstans bevaka långsiktig och hållbar dagvattenhantering i stadens översikts-
planering, detaljplanering, exploatering och bygglovsprocesser. 

Miljöövervakning av ytvattenrecipienter och grundvatten. 

I samhällsplaneringen säkerställa hantering av kraftigare regn än 10-årsregn (upp till 
100-års regn). 

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i fördjupade översiktsplaner. 

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i detaljplaneringen. 

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i handläggningen av bygglov och i 
byggprocessen. 

Verka för att dagvattenstrategins inriktningar och riktlinjer så långt som möjligt åter-
speglas i de krav som ställs i stadsbyggnadsprocessen på olika aktörer. 

Vid behov ta fram fördjupande kunskapsöversikter och vägledningar för en långsiktig 
och hållbar dagvattenhantering. 

Informationsinsatser mot allmänheten. 

Verktyg och styrmedel för stadens berörda nämnder och bolag 
för en hållbar dagvattenhantering: 

• Myndighetsutövning – med stöd av miljöbalken, plan- och bygglagen samt 
lagen om allmänna vattentjänster. 

• Översiktsplanering – hantera helhetsperspektivet på dagvattenhanteringen. 

• Detaljplanering – dagvattenutredningar med åtgärder i detaljplaner. 

• Avtalsskrivning – kravställning när staden säljer mark, upplåter tomträtt och 
arrenderar ut mark. 

• Utredningar – statusinventeringar, översvämningsanalyser och andra utred-
ningar. 

• Investeringar – åtgärder i egna anläggningar, fastigheter och på allmänna 
ytor. 

• Skötselinstruktioner – underhållsplaner med driftansvar och tydliga sköt-
selinstruktioner. 

• Skötsel och underhållsarbete – löpande skötsel och underhåll. 

• Upphandling – Kravställning vid drift- och underhållsarbeten. 

• Samverkan och utbildningar – en väl fungerande samverkan mellan stadens 
olika förvaltningar och bolag samt kunskapshöjande insatser av personal. 

• Kommunikation – informera företag, fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och medborgare. 
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Bilagor till Strategin för en hållbar 
dagvattenhantering i Solna Stad 

I 
SOLNA STAD 



Bilaga 1: Solnas ytvatten-
recipienter och deras status 
Solna omges till stora delar av vatten, i söder av Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karl-
bergssjön, i öster av Brunnsviken och i nordost av Edsviken. I kommunen finns även 
Råstasjön. Genom kommunens norra delar rinner den mycket värdefulla Igelbäcken. 

Edsviken 

Brunnsviken 

Solna 

Bällstaviken 

Stockholm 

Ulvsundasjön 

-- Större avrinningsområde 
-- Mindre avrinningsområde inom större 
------ Kommungräns 

Danderyd 

Lilla 
Värtan 

Stockholm 



Brunnsviken 
I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 
byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan och en del 
av Stockholms kustmiljö. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken och har höga 
natur- och rekreationsvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad. Brunnsviken 
är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor och kväve. Höga halter av metallerna 
zink och koppar finns i ytvattnet. Dessa kommer till stora delen från dagvatten i tillrin-
ningsområdet men också till följd av historiska utsläpp. Solna, Stockholm och Sundby-
berg delar på Brunnsvikens tillrinningsområde. 

Råstasjön 
Råstasjön är en grund lerslättsjö vars tillrinningsområde omfattar södra Rinkeby i Stock-
holm samt stora delar av Sundbyberg och Solna. Sjön är näringsrik med höga halter av 
fosfor och kväve samt stora mängder av tungmetaller i sedimenten. Dessa kommer pri-
märt med det dagvatten som tillförs från hela avrinningsområdet men är också en konse-
kvens av historiska utsläpp. Råstasjön är i sin tur del av Brunnsvikens avrinningsområde. 
Råstasjön och dess omgivning är ett viktigt och uppskattat natur- och rekreationsområde 
med ett artrikt fågelliv. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att utreda förutsättning-
arna för att skapa ett naturreservat runt Råstasjön. 2017 hölls ett samråd kring bildandet 
av naturreservatet Råstasjön. Solna och Sundbyberg delar på Råstasjöns tillrinningsom-
råde och möjligheterna för ett sammanhängande naturområde med Lötsjön i Sundbyberg 
är därför av intresse. 

Bällstaviken – Ulvsundasjön- Karlbergssjön 
Bällstaviken – Ulvsundasjön – Karlbergssjön är en vik i Mälaren som delas av Solna, 
Stockholm och Sundbyberg. Runt hela vattenområdet finns strandpromenader, hamnar 
för fritidsbåtar och goda villkor för fritidsfiske. Inom Solna finns också strandnära områ-
den med natur- och kulturvärden. Recipienten är näringsrik med höga halter av fosfor 
och måttligt till höga halter kväve. Stora delar av tillrinningsområdet utgörs av hårdgjord 
mark, framför allt i Stockholm. Sedimenten innehåller höga halter av föroreningar, bland 
annat till följd av tidigare industriverksamheter. 

Edsviken 
Edsviken delas av Solna, Danderyd och Sollentuna och har stort natur- och rekreations-
värde. Det bräckta vattnet utgör en speciell miljö för växter och djur. Via Stocksundet har 
Edsviken förbindelse med Lilla Värtan. Edsviken är kraftigt övergödd med förhöjda halter 
av fosfor och kväve. Stora delar av bottnarna lider av syrebrist vilket påverkar djur och 
växtlivet. Höga halter av metaller finns även, både i ytvattnet och i sediment, vilket bland 
annat härrör från det dagvatten som från tätbebyggda områden i Sollentuna, Danderyd, 
Sundbyberg, Stockholm och Solna leds till Edsviken. Det värdefulla vattendraget Igel-
bäcken mynnar i Edsviken vid Ulriksdals slott. 

Lilla Värtan 
En liten del av den stora saltsjöviken Lilla Värtan finns i Solna, öster om Ålkistan och 
söder om Stocksundet. Lilla Värtan är näringsrik med höga halter av fosfor och höga hal-
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ter av kväve. I sedimenten finns höga till mycket höga halter av flera tungmetaller, PAH 
och PCB. Området är starkt påverkat av den hamnverksamhet som pågår. Tillrinnings-
området delas av Stockholm, Danderyd, Lidingö och Solna. 

Igelbäcken 
Igelbäcken är ett skyddsvärt vattendrag, som rinner från Säbysjön i Järfälla genom 
Stockholm, Sundbyberg och Solna för att slutligen mynna i Edsviken vid Ulriksdals 
slott. I Igelbäckens avrinningsområde ingår även Sollentuna kommun. Igelbäcken binder 
samman norra delen av Järvafältet med Kungliga nationalstadsparken och är av regionalt 
intresse. I Igelbäcken respektive vid Igelbäckens mynning i Edsviken lever de i Sverige 
sällsynta fiskarterna grönling och nissöga. Igelbäckens vatten är relativt näringsrikt med 
måttliga halter av fosfor och kväve. Halterna minskar ju närmare utloppet man kommer. 
Metallhalterna är låga till måttligt höga. PFOS (organiskt miljögift) är nyligen påträffat 
i åns vatten. Sommartid lider bäcken av låga vattenflöden. Bävern har också etablerat sig 
längst med bäcken och bygger dämmen, vilket både är positivt och negativt ur ett förvalt-
ningsperspektiv. Under sommarens torrperioder blir dessa dämmen en prövning för de 
djur som lever nedströms i bäcken. När vattendraget får fler dammliknade miljöer snarare 
än strömmande miljöer missgynnas också bland annat grönlingen som finns i bäcken. 

Status i Solnas vattenförekomster 

Idag Miljökvalitetsmål 

Brunnsviken Otillfredsställande ekologisk status 
Uppnår ej god kemisk status 

2027 God ekologisk och kemisk 
status 

Dålig ekologisk status 2027 God ekologisk och kemisk Edsviken Uppnår ej god kemisk status status 

Ulvsundas- Måttlig ekologisk status 2021 God ekologisk status 
Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status jön 

God ekologisk status Ekologisk status får ej försämras Igelbäcken Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status 

Måttlig ekologisk status Ekologisk status får ej försämras Lilla Värtan Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status 
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Bilaga 2: Dagvattenföroreningar 
Dagvatten innehåller olika ämnen och olika mycket föroreningar beroende på varifrån 
det kommer. Det kan bära med sig metaller, olja, näringsämnen och organiska miljögif-
ter. Tillförseln av näringsämnen bidrar till övergödning, medan metaller och miljögifter 
påverkar den kemiska kvaliteten. Mängden varierar också med tiden. Ett kraftigt regn 
efter en lång torrperiod ger höga halter. Generellt kan man säga att dagvatten från indu-
striområden och trafikytor innehåller höga halter av föroreningar. 

För att finna en reningsmetod för dagvatten som fyller kriterierna att vara yt- och kost-
nadseffektiv och avskilja de relevanta föroreningarna för vattenförekomsten både gällande 
partikelbundna och lösta halter krävs en förståelse för påverkanskällor och de tillgängliga 
reningsmekanismerna. Det hela utgår från principen enligt miljöbalken om användning 
av bästa möjliga tillgängliga teknik, samtidigt som den är kostnadseffektiv. 

Fosfor 
Fosfor är ett grundämne som kommer från vissa mineraler. Källa inom tätbebyggda områ-
den är organiska material (löv), utlösning av mineraler från jordar och från gödsling av 
planteringar. Metoder att minska att fosfor till vattenmiljöer är att återföra dagvatten till 
växtytor (infiltration) och att anlägga dammar, där fosforrika partiklar sedimenterar innan 
det når sjön. 

Kväve 
Kväve som finns i luften kan bindas till organiskt liv med hjälp av bakterier i symbios 
med vissa växter, det återförs även till jordar via nedbrytning av döda växt- och djurdelar, 
det tillförs via extra gödsling och från förbränning i t.ex. motorer. Tillförsel till våra sjöar 
sker genom att växtdelar medföljer dagvattenströmmar. För att minska kväve till sjöarna 
bör dagvattnet först genomgå en biologisk aktivitet som endast kan göras genom att 
skapa miljöer där bakterier hjälper till att återföra kvävet till luften eller nedbrytning till 
näringsämnen som växterna sedan kan ta upp. 

Organiska föroreningar inklusive PAH 
Tillförsel av organiska föroreningar sker genom att oljeprodukter, såsom asfalt, sprids och 
sedan lakas ut. PAH:er bildas vid ofullständig förbränning. Minskning av organiska föro-
reningar sker genom att minska användningen av material med sådana innehåll. Urlakade 
föroreningar bryts även ned på ett bra sätt i organiska aktiva jordar, gärna på platser dit 
solljuset når. 

Tungmetaller 
Tungmetaller tillförs miljöerna via deposition från atmosfären, utlösning från mineral-
korn, men framför allt av metaller som används i produkter. Metoder att minska biotill-
gängliga metaller är att minska användningen, täcka metallytor med färg eller lack, leda 
dagvatten på jordytor, där metallerna binds till partiklar och genom lagring i bottensedi-
ment i dammar. 
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Bilaga 3: Exempel på åtgärder 
För att få till en hållbar dagvattenhantering och förbättra vattenkvalitet i Solna stads sjöar, 
havsvikar och vattendrag behövs att dagvattnet fördröjas och renas lokalt där dagvattnet 
uppkommer och med hjälp av bästa möjliga teknik. Nedan finns ett antal exempel på 
lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten att implementera vid såväl ny- och 
ombyggnation och ändrad markanvändning som vid drift och underhåll av byggnader, 
vägar och andra anläggningar i staden. 

Infiltration i grönytor och diken 
Gräsmattor, parkmark, naturmark och diken kan användas för att fördröja och rena 
dagvatten. Tekniken bidrar med naturlig grundvattenbildning och grönska i stadsmiljön. 
Den kan användas för att ta hand om dagvatten från vägar, gator, parkeringsplatser, tak 
och bostadsgårdar. Grönytor kan fånga upp en stor andel av de partikelbundna förore-
ningarna. Generellt sett kan grönytor bidra med en hög reduktion av metallföroreningar 
och växtnäringsämnen. Reningseffekten blir bäst i grönytor med tät gräsväxt och genom-
släppligt ytlager. Tekniken är enkel, billig och driftstabil, men ytkrävande. 

Vid anläggande av gräsbevuxna diken längs med vägar tillkommer ofta ett dräneringslager 
för dränering av vägkroppen. Detta erfordras även för infiltrationsytor där marken inte är 
genomsläpplig. 

Bevuxna grönytor är relativt lätta att underhålla. Det löpande underhållet innefattar ren-
hållning och gräsklippning om växtligheten består av gräs. Ytan bör hållas fri från skräp 
och löv. Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära ytan. Genomsläpplig-
heten minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt igensatt. Genomsläppligheten kan 
återställas genom att ytlagret luckras eller ersätts. 

Svackdike Ekelundsvägen (foto: Solna stad). Infiltration grönyta Järvastaden (foto: Solna stad). 

Genomsläpplig beläggning 
En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt. Tekniken 
kan bidra med både flödesutjämning och rening av dagvatten. Den används i huvudsak 
på parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och lokalgator. En genomsläpplig beläggning, 
till exempel grus, hålsten, beläggning med genomsläpplig fog och genomsläpplig asfalt 
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kan avskilja 50-90 procent av de partikelbundna och lösta föroreningarna. Tekniken är 
yteffektiv eftersom själva ytan (i eller direkt under) kan användas för att skapa ett magasin 
för flödesutjämning och rening. Ytan behöver skötas för att inte sätta igen och förlora 
infiltrationsförmågan. Skötsel sker med sopning och spolning eller vakuumsug för per-
meabel asfalt. 

Exempel på genomsläpplig beläggning i Järvastaden (foto: Solna stad). 

Växtbäddar 
Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena dag-
vatten som leds dit. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan 
användas i många olika miljöer, exempelvis i anslutning till vägar, parkeringsytor och på 
bostadsgårdar. Lösningarna är anpassade för att utnyttja oanvända ytor och att fungera 
där inte plats finns för gräsbevuxna diken längs med gatorna. Växtbäddarna fångar upp 
merparten av de partikelbundna föroreningar och kan också avskilja lösta föroreningar, 
organiska miljögifter och smittämnen. Vattnet avleds till växtbädden antingen ytligt eller 
via brunnar. Växtbäddarna kan vara upphöjda över eller nedsänkta under marknivån. Det 
är viktigt att bygga permeabla växtbäddar med rätt filtermedium samt att välja ett växt-
material som klarar såväl torra perioder som tillfälliga översvämningar. Olika växter renar 
olika ämnen. 

Exempel på växtbäddar i Järvastaden och i Norra Djurgårdsstaden (foto: Solna stad). 
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Skelettjord 
Längs gator, på torg och andra hårdgjorda ytor krävs det ofta skelettjordar för att uppnå 
tillräckligt stora växtbäddsvolymer för trädplantering. Skelettjordar syftar till att bygga 
växtbäddar i och intill trafikerade ytor, vilka kräver god bärighet. Tekniken är användbar i 
anslutning till vägar, parkeringsytor och bostadsgårdar. 

Vanlig skelettjord innehåller nedvattnad jord och har bättre förmåga att avskilja lösta för-
oreningar. Nedvattnad jord och träd i skelettjorden kan bidra till viss avskiljning av lösta 
föroreningar. 

Luftig skelettjord innehåller bara makadam vilket ger god magasinskapacitet. Anläggning-
arna utformas som makadamfyllda gropar där dagvatten kan magasineras. Rening upp-
står genom att fasta föroreningar sedimenterar när vatten passerar från ytan till gropens 
botten. 

Skelettjord med biokolsinblandning är ett alternativ till de andra typerna av skelettjordar. 
Försök med växtbäddar där man kombinerat makadam med biokol (i stället för tradi-
tionell skelettjord) har visat mycket goda resultat, både med avseende på fastläggning 
av föroreningar och med avseende på planterade träd och annan vegetation. I försöken 
har ingen jord behövts, utan makadam med biokolsinblandning har fungerat utmärkt 
som växtbädd. Denna metod har visat sig vara ännu mer reningseffektiv än traditionell 
skelettjord och ännu bättre för träden, samtidigt som den är enkel och kostnadseffektiv. 
Metoden ger också större porvolym för lagring av vatten. 

Om dagvattnet kan filtrera vidare i marken under skelettjorden fortsätter reningen med 
ytterligare avskiljning av lösta föroreningar. Skötsel som behövs vid träd med skelettjord 
är rensning av luftbrunnar en gång per år. Det behövs ingen ytterligare gödsling eller 
bevattningen av träden efter etableringsskedet, då träden får sin näring från dagvattnet, 
vittring o.s.v. 

Exempel på skelettjord i Järvastaden och på Hornsgatan (foto: Solna stad). 
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Gröna tak 
Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak eller 
gröna anläggningar på bjälklag som kan fånga och fördröja nederbörd. Gröna tak har en 
god vattenhållande förmåga och fördröjer även flöden från taket vilket minskar trycket 
på stadens dagvattensystem. Tekniken avser allt från traditionella extensiva sedumtak 
med 3-6 cm tjockt substrat till mer intensiva gröna tak med minst 15 cm tjockt substrat. 
Olika gröna tak har olika kapacitet att fördröja och rena nederbörd och kräver också olika 
mycket skötsel. Olika växter renar olika ämnen. 

Exempel på gröna tak i Augustenborg och Sveavägen 44 (foto: SGRI/Jesper Lautmann). 

Dagvattendammar 
En dagvattendamm har en permanent vattenyta där rening sker genom sedimentering, 
växtupptag och med hjälp av bakterier och mikroorganismer. Faktorer som påverkar 
reningseffekten är dammens storlek i förhållande till avrinningsområdets storlek, förore-
ningskoncentration i inkommande dagvatten, andel växter, bypass, reglervolym utöver 
permanent volym, temperatur och längd/breddförhållande. Dessa faktorer påverkar 
reningseffekten i olika grad där dammens storlek i förhållande till avrinningsområdet har 
visats sig vara en av de viktigaste. Den största delen av reningen i en dagvattendamm sker 
på årsbasis mellan regnen och det är därför viktigt att dimensionera dammens perma-
nenta vattenvolym och yta så att den blir tillräckligt stor för avrinningsområdet. Dam-
marna i tätbebyggda områden kommer att vara relativt små i förhållande till avrinnings-
området. 

Skötselrutinerna bör omfatta att inloppen och utloppen rensas och ses över, vegetatio-
nen vid slänterna underhålls och slänter, makadamvallar och inlopp/utlopp undersöks 
med avseende på erosion. Dagvattendammar behöver vanligtvis tömmas på sediment var 
10-20 år för att bibehålla sin funktion och inte växa igen. 

Dagvattendammar kan anpassas efter omkringliggande miljö och utföras för att bli este-
tiskt tilltalande eller bara fylla sin funktion. 
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Exempel på dagvattendamm på Signe Tillishgatan och i Lilla Frösunda (foto: Solna stad). 

Avsättningsmagasin med filter 
Ett alternativ till att anlägga en ytlig lösning såsom dagvattendamm är att anlägga ett 
underjordiskt filtermagasin. Utformningen av ett sådant magasin tar mindre yta i anspråk 
än vad både en dagvattendamm och ett traditionellt avsättningsmagasin gör. Filtermaga-
sinet fungerar likt ett traditionellt avsättningsmagasin men med skillnaden att rening sker 
både med galler, sedimentering och filtrering. Magasinet består av en betongkonstruktion 
med två kammare för sedimentering samt ett filter för reducering av lösta partiklar. Vid 
inloppet till magasinet finns ett galler som avskiljer större partiklar innan dagvattnet når 
sedimenteringskamrarna. Genom specialutformade riktningsplattor tillåts större flöden 
att brädda över sedimentationsdelen (inbyggd bypass) varvid risken för uppvirvling av 
sediment minskas. En bypassledning kan även anläggas innan inloppet till magasinet för 
drift och för att undvika uppvirvling av sediment vid kraftiga skyfall, då anläggningens 
syfte är rening, inte fördröjning. 
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Bilaga 4: Checklista för dagvattenutredningar 

Bakgrund 
Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Tillväxten innebär stora möjligheter men ställer 
också höga krav på hur dagvatten ska hanteras. En tätare, mer bebyggd stad innebär en utmaning 
då mängden hårdgjorda ytor ökar samtidigt som ytor för hantering av dagvatten minskar. Därtill 
väntas högre dagvattenflöden i framtiden på grund av ett förändrat klimat. Samtidigt ställs allt 
högre krav på förbättrad vattenkvalitet i stadens hårt belastade vattenförekomster, för att Solna 
stad ska kunna följa antagna miljökvalitetsnormer och mål. 

I stadens dagvattenstrategi lyfts ett tydligt fokus på en långsiktig och hållbar dagvattenhantering 
fram. Särskild tyngdpunkt ligger på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga 
översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen så 
mervärden skapas. Detta ska ske på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. 

För att skapa en effektiv och hållbar dagvattenhantering behöver dagvattenfrågan beaktas i 
alla skeden av stadsbyggnadsprocessen, från översiktsplanering och exploateringsprocesser 
till genomförande och drift.. Dagvattenutredningar är ett viktigt verktyg i detta arbete. 

Checklista för dagvattenutredningar 
Checklistan har flera användningsområden. Checklistan är tänkt att användas som ett 
kunskapsunderlag vid upphandling av dagvattenutredningar samt utgöra ett stöd i framtagandet 
av dagvattenutredningar för att säkerställa att alla viktiga aspekter för en hållbar 
dagvattenhantering har beaktats. Checklistan ska även vara ett stöd i staden för systematiskt och 
likvärdigt granskande av framtagna dagvattenutredningar. 

Checklistan är indelad i fyra delar: 1) Områdets förutsättningar (nuläge och nollalternativ); 2) 
Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport; 3) Planerad 
dagvattenhantering och: 4) Samlad bedömning. 

En hållbar och långsiktig dagvattenhantering i Solna stad 
Det övergripande målet för dagvattenhanteringen i Solna stad är en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. 

Solna stads riktlinjer för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering 
• Dagvatten ska renas och fördröjas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa möjliga 

teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en nederbördsmängd på minst 
20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens 
sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 
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• 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 om 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. 

För mer utförlig beskrivning av riktlinjerna och Solna stads strategier för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering, se ”Dagvattenstrategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad” 

Definitioner 
Planområde 

Detaljplanens omfattning. 

Påverkansområde 

Planområdet och det område utanför planområdet som bedöms påverkas hydrologiskt och/eller 
föroreningsmässigt av den planerade bebyggelsen. 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

1) Områdets förutsättningar (nulägesbeskrivning och nollalternativ) 

Recipienter 

Till vilka/vilken recipient och ytvattenförekomst 
avleds dagvattnet i området? Det kan vara flera. 
Hänsyn ska tas till om naturliga och tekniska 
avrinningsområden skiljer sig åt. 

Vilket miljötillstånd har ovanstående recipient (som 
inte är vattenförekomst)? Vilken ekologisk och 
kemisk status har ovanstående ytvattenförekomst 
(enligt senaste klassificeringen i VISS)? Vilka 
miljökvalitetsnormer gäller för 
ytvattenförekomsten? 

Grundvatten 

Vilken är närmaste grundvattenförekomst och hur 
långt är avståndet till den? Om en 
grundvattenförekomst finns inom 
påverkansområdet ska status och 
miljökvalitetsnormer för denna uppges. 

Omfattas området av något vattenskyddsområde? 
Om ja, vilka regler för vattenskyddsområdet kan i 
så fall ha betydelse för planen/projektet? 

Omfattas området av något markavvattningsföretag 
eller vattendom, eller finns det risk att planen 
påverkar sådana?  Beskriv i så fall hur planen 
riskerar att påverka eller påverkas/begränsas av det. 

Hur ser grundvattenförhållandena ut 
(grundvattenmagasin, strömriktningar, 
grundvattennivåer, in- och utströmningsområden) 

Finns det risk för sättningsskador, skred eller 
påverkan på värdefull vegetation, vilket gör det 
särskilt viktigt att upprätthålla grundvattennivån? 

Hur ser markförhållandena och förutsättningarna 
för infiltration ut? Var bedöms det finnas 
förutsättningar för infiltration och perkolation av 
dagvatten till grundvattnet? 

Visar tillgängliga grundvattenanalyser på förhöjda 
halter av ämnen i grundvattnet? 

Finns det behov av att utföra geotekniska/ 
geohydrologiska markundersökningar för att 
verifieragrundvattenförhållanden, områden lämpliga 
för infiltration/perkolation, sättningsrisker mm? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Vilka är marknivåerna för området? Var finns det 

naturliga vattendelare för ytavrinning? Hur rinner 

vattnet till, genom och från området? 

Finns det skäl att ta hänsyn till befintlig bebyggelse 

och/eller framtida utbyggnadsplaner inom 

påverkansområdet (uppströms eller nedströms)? 

Finns det sumpskogar, kärr, våtmarker eller andra 

sanka områden inom eller i anslutning till området 

som riskerar att påverkas? Behöver särskild hänsyn 

tas till dessa? 

Dagvattenflöden och översvämningsrisker 

Hur ser flödena från planområdet ut? Kartlägg 

avrinningsförhållandena i planområdet och 

avrinningskoefficienter för olika typer av mark 

inom planområdet (dagens och nollalternativets 

markanvändning). Redogör också för 

årsmedelflödet från planområdet. 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn (nuläge och nollalternativ med klimatfaktor 

1.25)? 

Finns det några problem med översvämningar idag 

inom planområdet eller i dess närhet? 

Finns det lågpunkter och instängda områden inom 

planområdet eller i dess närhet? 

Finns det områden inom planområdet eller i dess 

närhet som riskerar att översvämmas till följd av 

höga nivåer i närliggande ytvatten? 

Finns det kända problem i ledningssystemet för 

dagvatten? 

Föroreningar 

Hur ser transporten av föroreningar till recipient 

och ytvattenförekomst ut (nuläge och nollalternativ 

med klimatfaktor 1,25)? Kartlägg dagens 

markanvändning med avseende på transport av 

föroreningar till recipient/ytvattenförekomst. Dela 

in i olika markanvändningsslag och förväntad 

föroreningsgrad av dagvattnet (schablonhalter 

årsmedelvärde). Beräkna belastningen till recipient 

och ytvattenförekomst (mängd/år). 

Finns det någon känd förekomst av föroreningar i 

mark inom området? Finns risk för att marken kan 

vara förorenad, sett till dagens och historisk 

markanvändning? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Vilken markanvändning och verksamheter finns 

inom planområdet? Finns verksamheter som kan 

antas ge höga halter föroreningar till dagvattnet, ex 

högtrafikerade vägar, parkeringsytor mm? 

Finns det risk för utsläpp (vid tillbud) som kan 

förorena dagvattnet, t ex olycka med transport av 

farligt gods? Om ja, bör katastrofskydd anläggas? 

2) Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport 

Dagvattenflöden och översvämningsrisker 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn med klimatfaktorn 1,25 efter exploatering, 

före fördröjningsåtgärder? 

Vilket är fördröjningsbehovet vid ett 10-årsregn 

före påsläpp till befintligt avledningssystem för 

dagvatten? 10-årsregn efter exploatering ska 

beräknas med klimatfaktorn 1,25. 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn efter exploatering med klimatfaktorn 1,25, 

efter fördröjningsåtgärder? Utgångspunkten är att 

fördröjning av 20 mm regn ska beräknas. Jämför 

med nuläge och nollalternativ. 

Räcker den beräknande fördröjningen för att 

dagvattenledningsnätet ska klara att leda bort det? 

Beräkna annars vilka ytterligare åtgärder som krävs. 

Vilka områden inom planområdet eller i dess 

möjliga påverkansområde riskerar att översvämmas 

vid ett 50- respektive 100-årsregn efter exploatering 

(efter fördröjningsåtgärder)? Vilka avrinningsvägar 

tar vattnet vid sådana nederbördsmängder? 

Föroreningar 

Hur ser transporten av föroreningar till recipient 

och ytvattenförekomst ut (mängd/år) med 

klimatfaktorn 1,25 efter exploatering (före och efter 

reningsåtgärder)? Utgångspunkten är att 

fördröjning och rening av 20 mm regn (90% av 

årsnederbörden) ska beräknas. Redovisa den 

planerade markanvändningen och dela in i olika 

markanvändningsslag och förväntad 

föroreningsgrad av dagvattnet (schablonhalter 

årsmedelvärden). Jämför med nuläge och 

nollalternativ. 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Räcker den beräknande reningen? Om 

föroreningstransporten av ett eller flera ämnen 

beräknas öka från planområdet, trots rening enligt 

ovan, ska beräkningar göras av hur omfattande 

rening som skulle behövas för att belastningen från 

området ska minska jämfört med idag och jämfört 

med nollalternativet. Om de åtgärder som skulle 

krävas (utöver fördröjning av 20 mm) bedöms 

ogenomförbara ska kompensationsåtgärder utredas 

och förslag tas fram till hur sådana kan säkerställas. 

3) Planerad dagvattenhantering 

Vilka åtgärder behövs för rening och fördröjning av 

dagvatten inom planområdet? Redovisa planerade 

dagvattenåtgärder för fördröjning och rening av 20 

mm regn från alla ytor inom planområdet. Beskriv 

per delavrinningsområde. (Om planområdet tar i 

anspråk ytor som i dag fungerar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten från 

utanförliggande område ska lösningar för att 

fördröja och rena 20 mm regn från dessa områden 

även redovisas). 

Var inom planområdet behöver ytor för 

dagvattenhantering avsättas, t ex öppna 

avrinningsstråk, vegetation/grönytor, dammar, 

underjordiska magasin, multifunktionella ytor, mm? 

Markera för vilka av dessa som infiltration och 

perkolation till grundvattnet är möjlig och lämplig. 

Redovisa hur stora ytor och volymer som behöver 

avsättas för fördröjning och rening av dagvattnet 

(20 mm eller mer, om så krävs enligt ovanstående 

punkter). 

Vilka syften (fördröjning/rening/rekreativt/ 

estetiskt) och vilken utformning, funktion och 

dimensioner bör föreslagna anläggningar, ytor och 

avvattningsstråk för dagvattenhanteringen ha? Hur 

stor ytandel utgörs av kvalitetshöjande LOD-

åtgärder, uttryckt som % av den totala ytan 

hårdgjord mark? 

Hur behöver gatusektionerna utformas för att  en 

fördröjning och rening av 20 mm regn från gatan 

ska få plats? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Vilken höjdsättning krävs för att minimera risken 

för skada på byggnader och infrastruktur? Vilken 

lägstanivå för husgrunder och vilka nivåer för gator 

ska tillämpas inom planområdet med hänsyn till 

översvämningsrisker från närliggande ytvatten och 

vid kraftiga skyfall? 

Hur ska bebyggelse och hårdgjorda ytor placeras 

och utformas för att möjliggöra infiltration och inte 

komma i konflikt med avrinningsvägar, instängda 

områden och översvämningsområden? Hur ser 

flödesfördelningen ut mellan avledning och 

infiltration till mark/grundvatten? 

Förekommer det anläggningar ovan eller under jord 

(ex. fjärrvärmeledningar) som riskerar att komma i 

konflikt med föreslagen dagvattenhanteringen inom 

planområdet? 

Är den planerade dagvattenhanteringen praktiskt 

genomförbar med hänsyn till byggande och drift 

m.m.? 

Vilka åtgärder föreslås vara allmänna respektive 

föreslås ägas och förvaltas av fastighetsägaren? 

Planeras användning av byggmaterial som riskerar 

att orsaka föroreningar i dagvattnet (tex zink och 

koppar)? Ge rekommendationer om byggmaterial, 

med hänsyn till recipientens ekologiska och 

kemiska status och miljökvalitetsnormer. 

4) Samlad bedömning 

På vilket sätt kommer planen att bidra till att uppnå 

målet och riktlinjerna i Solna stads 

dagvattenstrategi? 

På vilket sätt kommer planen att medverka till att 

miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster 

kan följas? 

Finns det någon punkt där planen inte förmår att 

leva upp till intentionerna i dagvattenstrategin eller 

möjligheten att följa MKN för vatten, och i så fall 

varför? 

Vilka utredningsunderlag har använts och vilka 

antaganden har gjorts? 

Bedöms fler utredningar eller undersökningar 

behövas? Ange i så fall förslag på vilka. 
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Exempel på underlag att använda vid arbete med dagvattenutredningar 

Solna stads dagvattenstrategi 

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/vatten-avlopp1/dagvatten/ 

VISS 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-
ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-
vattendistrikt.aspx 

Boverkets vägledningar om dagvatten 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-
detaljplan/ 

Boverkets vägledning om mångfunktionella ytor 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pd 
f 

Skrift om hållbar dagvattenhantering från Edsviken vattensamverkan 

http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/Dagvatten_Edsviken_2015.pdf 

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering (Länsstyrelsen i Stockholm) 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/milj 
okvalitetsnormer-for-vatten.pdf 

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län (Länsstyrelsen i 
Stockholm) 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/fakt 
a-2017-01-rekommendationer-lagsta-grundlaggningsniva-vattendrag-sjoar-stockholms-lan.pdf 
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1.0 INLEDNING 
Golder Associates AB har uppdragits av Fabege AB och Skanska Fastigheter AB att genomföra en 
dagvattenutredning för den gemensamma detaljplanen för fastigheterna Tygeln 1 och 3 i Solna. Uppdraget 
har omfattat en utredning av förutsättningarna för dagvattenhantering inom respektive fastighet med 
utgångspunkt från de krav som anges i Solna Stads dagvattenstrategi. Detaljplanen omfattar även parken vid 
Lilla Frösunda, den del av Gårdsvägen som kommer att få en ny utformning och en ny planerad 
stationsbyggnad med placering väster om Tygeln 1.  

Golder har även genomfört en skyfallsutredning men den redovisas i en separat rapport.  

2.0 PLANERAD BYGGNATION 
2.1 Tygeln 1 
Den befintliga byggnaden kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad med upp till 11 
våningsplan, inklusive två plan under mark (exkl. tekniktoppar på taket). Färdigt golv i den lägsta 
källarvåningen kommer att anläggas på ca nivå -1,0 (RH2000). Byggnadens preliminära utformning redovisas 
i Figur 1. 

  

 

 

Figur 1: Vy från Gårdsvägen över planerad kontorsbyggnad (Wingårdhs, 2019). 

2.2 Tygeln 3 
Den nuvarande byggnaden inrymmer garage och kontor. Kontorsdelen i söder ska enligt planerna rivas för att 
ge plats åt nya byggnadsvolymer, övriga delar bevaras. Enligt planerna byggs två nya kontorsdelar i den norra 
respektive södra delen av fastigheten. Båda tillbyggnaderna kommer ha volymer som skjuter över trottoarer. 
Den norra tillbyggnaden kommer ha direktanslutning till Målbron och trappa som leder till Kolonnvägen. I Figur 
2 redovisas planerad utformning av byggnaden (vy från Gårdsvägen). 
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Figur 2: Vy över planerad byggnad på Tygeln 3 från Gårdsvägen/Kolonnvägen (Archus, 2020). 

3.0 FÖRUTSÄTTNINGAR 
3.1 Allmänt 
Golder har utgått från Solna Stads dagvattenstrategi och de planer som är utarbetade för projektet avseende 
framtida markanvändning och tillgängliga ytor för gröna tak m.m. I Solna Stads dagvattenstrategi anges 
följande: 

 20 mm nederbörd som faller inom området skall fördröjas och renas.  

 Klimatfaktor 1,25 skall användas vid framtida scenarier. 

 Dimensionerade flöden vid ett 10, 50 och 100-årsregn skall beräknas. 

 Dagvatten från fastigheterna ska fördröjas inom kvartersmark. 

 En instängd lågpunkt har lokaliserats mellan Tygeln 1 och 3. 

3.2 Underlag 
Golder har baserat dagvattenutredning på underlag som beskriver nuvarande och framtida förhållanden på de 
båda objekten. Följande underlag har använts: 

 Solna Stads Dagvattenstrategi, daterad 2017-12-11 

 Solna Stads åtgärdsprogram för Brunnsviken, daterad 2018-04-25 

 Solna stads Checklista för dagvattenutredningar, daterad 2018-02-28. 

 Schablonvärden på föroreningsmängder från Stormtac’s databas daterad 2017- 07-19.  

 Rekommenderade avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten publikation P110. 

+56,4 

Lokal Entre Lokal Lokal Entre garage Soprum Garage Lokal Entre Lokal Trappa Cyckelgarage "'° Hiss 

0 5 10 15 20 40 
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 Gröna takhandboken, daterad 2017-03-07. 

 Ritning markytor Tygeln 1 erhållen av Landskapslaget 21-06-03. 

 Samlingskarta Tygeln från Solna stad, daterad 2018-12-13. 

 Ritning plankarta Tygeln 3 erhållen av Archus 2019-09-24. 

 Ritning Gårdsvägen erhållen av Landskapslaget, daterad 2020-07-06 

 Solna Vattens dagvattenledningar, erhållen 2019-01-08. 

3.3 Referenssystem 
I projektet används koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH2000. 

4.0 OMRÅDESBESKRIVNING 
4.1 Utredningsområde 
Föreliggande dagvattenutredningen omfattar fastigheterna Tygeln 1 och 3 samt en del av Gårdsvägen och 
parken vid Lilla Frösunda. En del av Tygeln 1 har även reserverats för en ny stationsbyggnad. 
Utredningsområdets läge har markerats i figuren nedan. Området som berör fastigheterna Tygeln 1 och 3 
gränsar i öster till Gårdsvägen och i väster till Ostkustbanan. I söder finns Tygeln 2, där Skanska uppfört en ny 
kontorsbyggnad (Solna United). Den norra delen av planområdet sträcker sig strax norr om Målbron och 
gränsar till Kolonnvägen. Öster om Kolonnvägen ligger Lilla Frösunda. Parkmiljön ska byggas om för att 
fungera som fördröjningsmagasin vid större skyfall.  Marken inom den nuvarande delen av Tygeln 3 som 
tillhör Målbron och ett mindre område norr om Målbron planeras att justeras genom markreglering.  

 
Figur 3: Utredningsområdets läge (Tygeln 1 och 3 samt Gårdsvägen är svartmarkerad yta, Parken vid Lilla 
Frösunda är mörkgrön yta). 
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4.2 Geologi 
SGUs jordartskarta över området visar att de ytliga jordlagren vid Tygel 1 och 3 utgörs av fyllning på ler- och 
siltjordar (se Figur 4). Det har genomförts översiktliga geotekniska undersökningar inom Tygeln 1 och de 
bekräftar SGUs beskrivning, dvs. att de ytliga jordlagren utgörs av grus- och sandfyllning på naturlig lera. 
Fyllnadslagrets mäktighet varierar från ca 0,5-3 m. Den underliggande leran är mycket lös och lerlagrets 
tjocklek uppgår till mellan 5 och 16 m. Friktionslagret under leran har en mäktighet på ca 1-5m.  

Vid Lilla Frösunda genomfördes i april 2021 geotekniska undersökningar för att bedöma förutsättningarna att 
anlägga ett skyfallsmagasin i den befintliga parken. Resultaten visar att jorddjupet varierar mellan 8- 12 meter 
inom parken. Jordlagren utgörs av ett par meter fyllning av grusig, lerig och siltig karaktär underlagrat av ett 
tunt lager torrskorpelera. Därunder är jordlagren mer skiktade med sand och lera med olika karaktär upp till 4 
meter. Underst förkommer den naturliga friktionsjorden med ca 4 meters mäktighet.  

Fortsatt beskrivning av befintliga och framtida förhållanden vid Lilla Frösunda redovisas under kapitel 6.0. 

 
Figur 4: Utdrag från SGU:s jordartskarta (SGU, Jordartskartan 1:25000- 1:100000, 2019a). Gränsen för 
utredningsområdet har markerats med en tjock svart linje. 
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4.3 Grundvatten 
Grundvatten förekommer vid Tygeln 1 och 3 i två magasin som är separerade av ett tätt lerlager. Ett undre 
magasin i friktionsjorden närmast berg och ett övre öppet magasin i fyllnadsmassorna över leran. Det finns 
grundvattendata från flera projekt i fastigheternas närområde och huvuddelen av dessa utgörs av 
observationer i det undre grundvattenmagasinet. Grundvattenmätningar har bl.a. utförts från juni 2016 fram till 
januari 2019 i samband med byggandet av Solna United. De högsta nivåerna som observerats i det undre 
magasinet under denna period är +3,5 och i det övre magasinet +3,0. 

Vid Lilla Frösunda har 3 nya grundvattenrör installerats under april/maj 2021. Ett par mätningar visar att nivån 
ligger på ca +8,5 i sydöstra delen av parken och på ca +5 i ett undre magasin i nordvästra hörnet av parken.  

Det finns inga större grundvattenförekomster i fastigheternas närområde, se Figur 5. Cirka 350 m öster om 
utredningsområdet sträcker sig Stockholmsåsen i nord-sydlig riktning längs E4:an, en grundvattenförekomst 
med stora uttagsmöjligheter och som är reservvattentäkt för Norrvatten.  

 
Figur 5: Grundvattenförekomster i utredningsområdets närhet (SGU, Grundvattenmagasin, 2019b). 
Utredningsområdet har markerats med svart streckad linje. 

~ f.r~J 
w~ ( 
- (Il 

-. K, tonlomrat1$ }~;'lif.:1 "> ,,: T ' _ _ . _ 
9ndal Magasinsdelomrad~n J1 
·. Ma gas insdelomraden 

·'f ·• "" uttagsmöj ligheter Ull 

ga 

, 

" 
),P, 
..... 

e.• ·,c,, -

. ~~, 
~ \ - .-\ ,,,,._ 
#,,' / ✓-'.i 

/ ,, ~ 

"~--.,.. - -, • a·dn , -. . --: 
t[• ,,.-sa us • . unda . ··-. .. 

Polska udden 

• . ...,,=-==,,...• • • '=~ -="--" 

I ~ --~ ✓~.-:~~~~-:_ - • •' ~_ QI -
~-.. t ---·~"- w -.. 
~...,. l li.."- ;;_#~ #. ~ ~ ;,-.iftrc.l,~ •• -

GOLDER 

..... 

un der 1 1/s 

1-5 1/s 

5-25 1/s 

25-125 1/s 

över 1 25 1/s 

Okänd a uttagsmöjligheter 

.····· ·,_... 

,r 

-·· 
... 

Sravplats ..••... ""''o· 
~j •••• H Y 

....... !/~"U.'!~~r:t. ~·. 
~ ..... ' . .,_ ........ 

Brunnsviken 

----.. . --...... 

ösundavik 

I' 

I 
\ ,0: 

~ .,..,.., 

~~~~- i "iii -20 fäJ5 -



2021-10-15 18108440 

 

 
 

 10 
 

4.4 Avrinning  
Marken inom fastigheterna Tygeln 1 och 3 är till stora delar hårdgjord. De befintliga byggnaderna upptar 
största delen av fastighetsarean och dessa inrymmer kontor, en bilanläggning och parkeringsgarage. 
Hårdgjorda ytor utgörs av asfalt och plattor med viss genomsläpplighet. En mindre del planteringar 
förekommer.  

Markytans topografi varierar mycket lokalt inom både Tygeln 1 och 3 vilket gör att ytavrinningen till befintliga 
rännstensbrunnar sker i olika riktningar. Ett par instängda lågpunkter finns med lägsta marknivåer på +3,8 
(Figur 8). De högsta marknivåerna ligger kring +7,7. I Figur 6 redovisas ytavrinningen under nuvarande 
förhållanden.  

 
Figur 6: Tolkad flödesriktning för ytavrinning inom fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3 och allmän platsmark 
(exklusive Lilla Frösunda) tillhörande detaljplanen. 
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Parken vid Lilla Frösunda utgörs i huvudsak av öppna gräsytor med viss busk- och trädvegetation. En liten 
andel av ytan utgörs av asfalterade gång- och cykelvägar. Totalt är ytan ca 7600 m2.   

Större delen av markytan inom parken vid Lilla Frösunda sluttar ner till en befintlig dagvattendamm som är 
förlagd centralt i parken medan den västra delen av parken avrinner åt söder ner i den befintliga gång och 
cykelvägen eller västerut längs med Kolonnvägen. Hela avrinningsområdet till parken i Lilla Frösunda täcker 
ett område på ca 0,14 km3, se Figur 7

 
Figur 7 Ytavrinning till parken i Lilla Frösunda i befintliga förhållanden. 

4.5 Befintligt dagvattennät  
Det finns ett internt dagvattensystem inom respektive fastighet och Golder bedömer att dessa är anslutna till 
dagvattenledningen i Gårdsvägen. Från servispunkten rinner dagvattnet till lågpunkten i Gårdsvägen som 
ligger mellan Tygeln 1 och 3. Därifrån pumpas vattnet via en pumpstation upp till Kolonnvägen (Figur 8). Ett 
par mindre instängda lågpunkter återfinns även söder och nordväst om Tygeln 1 samt nordväst om Tygeln 3. 
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Figur 8: Översiktskarta redovisande för befintligt dagvattenledningsnät i anslutning till fastigheterna och 
Gårdsvägen samt instängda lågpunkter i anslutning till Gårdsvägen och Tygeln 1 och 3 

Från planområdet vid Lilla Frösunda leds dagvatten bort från området åt nordväst och vidare norrut via 
dagvattenledningar i Kolonnvägen. En mindre del avrinner på marken ner i den befintliga gång- och 
cykelpassagen där vattnet därefter pumpas upp till ledningarna i Kolonnvägen via en pumpstation.  

I Figur 7 redovisades det topografiska avrinningsområdet för ytavrinning. En betydande del av dagvattnet 
inom detta område tas upp av ledningssystemet. Inom parken avleds dock merparten av dagvattnet först till 
en damm via öppna diken och markavrinning. I sydöstra delen av parken går en kulvert under Gustav III:s 
Boulevard vilket gör att avrinningsområdet även sträcker sig söder om vägen. Utloppsledningen från dammen 
finns inte på ledningskartan men ansluter troligtvis till servisen strax norr om dammen (Figur 9). 
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Figur 9 Dagvattenledningar och öppet dike/damm vid Lilla Frösunda 

4.6 Recipient 
Dagvattnet från det aktuella planområdet avrinner via kommunens dagvattennät och den delvis kulverterade 
Råstaån till Brunnsviken. Vattenförekomsten Brunnsviken har enligt den senaste statusklassningen av 
Miljökvalitetsnormer (MKN) otillfredsställande ekologisk status. Statusklassningen grundar sig framförallt på 
att Brunnsviken har stor förekomst av växtplankton samt höga koppar- och zinkhalter. Även den kemiska 
statusen med avseende på bl.a. PBDE, PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn (VISS, 2019) är inte 
god. De juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är att den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen skall vara god år 2027.  
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Solna stad står för cirka 65 % av den totala föroreningsbelastningen till Brunnsviken. För att förbättra den 
kemiska och ekologiska statusen för Brunnsviken och samtidigt ta hänsyn till en växande befolkning har Solna 
stad tagit fram ett åtgärdsprogram för Brunnsviken som utgår från en hållbar dagvattenhantering (Solna Stad, 
2018). Det handlar bland annat om att utnyttja grönytor och diken för infiltration och fördröjning, använda 
genomsläppliga beläggningar, växtbäddar och dagvattendammar som lokala åtgärder uppströms recipienten 
för att minska belastningen. 

5.0 DAGVATTENBERÄKNINGAR 
5.1 Beräkningsmetodik 
Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsbelastning har gjorts för fyra olika scenarier: 

 Scenario 1 – Befintliga markförhållanden 

 Scenario 2 – Nollalternativ (befintliga markförhållanden i framtida klimat) 

 Scenario 3 – Framtida markförhållanden utan dagvattenanläggningar 

 Scenario 4 – Framtida markförhållanden med dagvattenanläggningar 

Dagvattenflöden med en viss återkomsttid beräknas med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 
publikation P110 (2016): 

q(dim) = A ∙ φ ∙ i(tr) ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘    Ekvation 1 

där;  

q(dim) = dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets storlek, [ha] 

Φ = avrinningskoefficient 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s∙ ha] 

tr = regnets varaktighet 
 

Vid beräkningarna tas även hänsyn till framtida klimatförändringar med förväntade större nederbördsmängder. 
Enligt Solna Stads riktlinjer ska en klimatfaktor (kf) på 1,25 användas när rinntiden är kortare än 1 timme. 

Dagvattenavrinningen varierar beroende på markytans beskaffenhet och Golder har vid beräkningarna använt 
de avrinningskoefficienter som anges av Svenskt Vatten och Grönatakhandboken. I Tabell 1 redovisas valda 
avrinningskoefficienter för de olika marktyperna. 

Tabell 1: Valda avrinningskoefficienter för olika marktyper 

Marktyp Avrinningskoefficient (φ) Källa 

Hårdgjord yta (asfalt/plattor) 0,8 Svenskt vatten P110 

Grönyta 0,1 Svenskt vatten P110 

Tak 0,9 Svenskt vatten P110 

Parkering (asfalt) 0,8 Svenskt vatten P110 

Makadam 0,2 Svenskt vatten P110, "Grusplan" 
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Marktyp Avrinningskoefficient (φ) Källa 

Gröna tak (150-250mm) 0,3 Grönatakhandboken (2017) 

Permeabel yta (ex Stenmjöl) 0,4 Svenskt vatten P110 

 

Rinntiden beräknas utifrån vattnets hastighet och den längsta rinnvägen inom delavrinningsområdet fram till 
beräkningspunkten. I rationella metoden förutsätts att rinntiden (tc) är densamma som regnets varaktighet. 
För beräkningar på måttligt branta ytor sätts hastigheten i mark, dike och ledning schablonmässigt till 0,1 m/s, 
0,5 m/s och 1,5 m/s enligt rekommendationer från Svenskt Vattens P110 (2016). Regnets varaktighet har 
satts till 10 minuter för både Tygeln 1 och 3 vilket ger följande regnintensitet för återkomsttiderna 10, 50 och 
100 år:  

Tabell 2: Beräknade regnintensiteter vid olika återkomsttider 

Återkomsttid Regnintensitet [l/s ha] 

10 år: i (10 min)  228 

50 år: i (10 min)  388 

100 år: i (10 min) 489 

 

Årsmedelnederbörden, Qårsmedelnederbörd, för området har ansatts till 550 mm/år (Solna Stad, 2017). Värdet 
baseras på verklig årsmedelnederbörd (korrigerad för mätfel) från SMHI:s mätstation i Stockholm. 
Årsmedelflödet är beräknat enligt ekvation 2. 

Qårsmedelflöde = A ∙ φ ∙ 10-3 ∙Qårsmedelnederbörd   Ekvation 2 

Qårsmedelflöde = årliga flödet [m3/år] 

Qårsmedelnederbörd = årliga nederbörd [mm/år] 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas utifrån den regnvolym som ska hanteras och den reducerade anslutna 
arean (ekvation 3). Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 20 mm regn fördröjas och renas lokalt inom 
kvartersmarken. 

Ui = dr ∙ Ai ∙ φi = dr ∙ Ared  Ekvation 3 

där; 

Ui = Erfoderlig fördröjningsvolym [m3] 

dr = Regndjup som omhändertas i en dagvattenanläggning 

Ared = Reducerad area 

5.2 Befintliga dagvattenflöden 
5.2.1 Allmän platsmark (Gator) 
Gårdsvägen som löper öster om Tygeln 1 och 3 kommer att få ett nytt utseende med justerat läge på vägmitt. 
Den allmänna platsmarken som ingår i detaljplanen (exklusive Lilla Frösunda) utgör förutom en del av 
Gårdsvägen öster om Tygeln 1 och 3 även av ett mindre område under Målbron och strax norröver Målbron. 
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Totalt upptar gatumiljön inom allmän platsmark en area på ca 5000 m2 och utgörs idag av hårdgjorda ytor och 
en mindre andel planteringar (Figur 10 och Figur 11).  

Beräknade dimensionerande flöden gatorna redovisas i Tabell 3. Flödet från ett 10-årsregn (Q10) beräknades 
till 83 l/s och årsmedelflödet till 0,064 l/s. 

Tabell 3 Beräknade dimensionerande flöden från allmän platsmark (gata). 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  Areared Q10 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 

(m3/år) 
Q årsmedelflöde 

(l/s) 

Grönyta 485 0,0485 0,1 0,0049 1,11 27 0,0008 

Hårdgjord yta 4515 0,452 0,8 0,361 82 1987 0,063 

Summa 5000 0,50 0,73 0,366 83 2013 0,064 

 

5.2.2 Tygeln 1 och stationsbyggnad 
Den sammanlagda ytan som bidrar till det dimensionerande flödet från Tygeln 1 uppgår till ca 8 800 m2 (0,88 
ha). Den två största ytorna som bidrar till avrinningen från Tygeln 1 är klassad som takyta och en 
parkeringsyta som utgör halva hustaket av den befintliga byggnaden på fastigheten. Den hårdgjorda ytan 
kring byggnaden utgörs främst av asfalt och plattor med liten fog. En asfalterad ramp mellan parkeringsplanen 
finns på den befintliga byggnadens sydöstra sida. Befintliga grönytor utgör bara mindre andel av tomten (Figur 
10). Inom detaljplaneområdet kommer en ny stationsbyggnad upprättas invid Tygeln 1 som tar i anspråk en 
större yta än den befintliga tunnelnedgången till Solna station från fastigheten. Stationsbyggnaden kommer 
uppta en area av ca 390 m2 (Figur 10). Ytan utgörs idag till största delen av hårdgjorda ytor. 
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Figur 10: Klassificering av befintliga markytor som bidrar till avrinningen från Tygeln 1 område för ny 
stationsbyggnad inom detaljplaneområdet. 

Beräknade dimensionerade dagvattenflöden för befintliga förhållanden i Tygeln 1 har gjorts för ett 10-årsregn 
(Q10). Resultaten redovisas i Tabell 4. 10-årsflödet från kvarteret beräknades till 163 l/s vilket motsvarar ett 
årsmedelflöde på 0,042 l/s. 

Tabell 4: Dimensionerade befintliga dagvattenflöden från Tygeln 1. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  Areared Q10 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde  
(l/s) 

Hårdgjord yta 2950 0,30 0,8 0,24 54 1298 0,041 

Parkering (asfalt) 3020 0,30 0,8 0,24 55 1329 0,042 
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Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  Areared Q10 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde  
(l/s) 

Grönyta 30 0,003 0,1 0,0003 0,07 2 0,0001 

Makadam 200 0,02 0,2 0,004 0,91 22 0,001 

Tak 2600 0,26 0,9 0,23 53 1287 0,04 

Summa 8800 0,88 0,8 0,72 163 3937 0,12 

 

Det befintliga flödet från kvartersmarken där ny stationsbyggnad ska upprättas uppgår till 6,6 l/s vilket 
motsvarar ett årsmedelflöde på 0,005 l/s 

Tabell 5: Beräknade dimensionerande flöden från befintlig yta vid området för ny stationsbyggnad. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  Areared Q10 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 

(m3/år) 
Q årsmedelflöde 

(l/s) 

Grönyta 50 0,0050 0,1 0,0005 0,11 3 0,0001 

Hårdgjord yta 260 0,026 0,8 0,021 5 114 0,004 

Tak 85 0,009 0,9 0,01 1,75 42 0,001 

Summa 395 0,04 0,73 0,029 6,6 159 0,005 

 

5.2.3 Tygeln 3 
Den sammanlagda ytan som bidrar till det dimensionerande flödet från Tygeln 3 är ca 5000 m2 (ca 0,5 ha). 
Tygeln 3 utgörs till största delen av den befintliga byggnaden med hårdgjord takyta. Inom fastigheten finns 
också asfalterade ytor med ett fåtal parkeringsplatser samt några mindre planteringar (Figur 11). Området 
mellan huset och banvallen väster om Tygeln 3 är utfyllt med makadam. 
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Figur 11: Klassificering av befintliga markytor som bidrar till avrinningen från Tygeln 3 och allmän platsmark 
inom detaljplaneområdet. 

Beräknade dimensionerade dagvattenflöden för befintliga förhållanden i Tygeln 3 har gjorts för ett 10-årsregn. 
Resultaten redovisas i Tabell 6. Flödet vid ett 10-årsregn beräknades till 84 l/s och årsmedelflödet till 0,06 l/s. 

Tabell 6: Dimensionerade befintliga dagvattenflöden i Tygeln 3 

Marktyp Area 
(m2) 

Area (ha) φ  Area red Q10 (l/s) Q årsmedelflöde 

 (m3/år) 
Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

1350 0,14 0,8 0,11 25 594 0,02 

Grus 20 0,002 0,2 0,0004 0,09 2 0,0001 
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Marktyp Area 
(m2) 

Area (ha) φ  Area red Q10 (l/s) Q årsmedelflöde 

 (m3/år) 
Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 420 0,04 0,1 0,0042 0,96 23 0,001 

Makadam 420 0,04 0,2 0,01 2 46 0,001 

Tak 2745 0,27 0,9 0,25 56 1359 0,04 

Summa 4955 0,50 0,74 0,37 84 2024 0,06 

 

5.2.4 Lilla Frösunda 
För att minska risken för översvämning i lågpunkten mellan Tygeln 1 och 3 och Gårdsvägen kommer parken 
vid Lilla Frösunda anpassas för att magasinera ytvatten vid större skyfall. Cirka 50 % av dagvattnet som flödar 
till lågpunkten i Gårdsvägen vid större skyfall kommer från nordost, varav en stor del via den befintliga gång- 
och cykeltunneln som går under Kolonnvägen. För mer information om bakgrunden för skyfallsåtgärderna 
hänvisas till Golders skyfallsutredning (2020).  

Det dimensionerande dagvattenflödet i befintliga förhållanden vid 10-årsregn är beräknad till ca 22 l/s och 
årsmedelflödet till ca 0,02 l/s (Tabell 7). 

Tabell 7: Dimensionerande flöden från Lilla Frösunda i befintliga förhållanden. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  Areared Q10 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde  

(l/s) 

Grönyta 7300 0,73 0,1 0,073 17 402 0,01 

Hårdgjord yta 300 0,03 0,8 0,024 5 132 0,004 

Summa 7600 0,76 0,12 0,1 22 534 0,02 

 

5.2.5 Sammanställning flöden  
Hela detaljplaneområdet täcker en yta av ca 2,68 hektar. Nedan redovisas det beräknade dimensionerande 
flödet från hela detaljplanen under befintliga förhållanden. 10-årsflödet beräknades till ca 360 l/s och 
årsmedelflödet till 0,27 l/s. 

Tabell 8: Framräknande dimensionerande flöden för hela detaljplanen under befintliga förhållanden. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area ha φ  Areared Q10 
(l/s) 

Qårsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord yta 9375 0,94 0,8 0,75 171 4125 0,13 

Parkering 
(asfalt) 

3020 0,30 0,8 0,24 55 1329 0,042 

GOLDER 



2021-10-15 18108440 

 

 
 

 21 
 

Marktyp Area 
(m2) 

Area ha φ  Areared Q10 
(l/s) 

Qårsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 8285 0,83 0,1 0,08 19 456 0,014 

Makadam 620 0,06 0,2 0,01 3 68 0,002 

Tak 5430 0,54 0,9 0,49 111 2688 0,085 

Grus 20 0,002 0,2 0,0004 0,09 2 0,0001 

Summa 26 750 2,68 0,6 1,6 359 8668 0,27 

 

5.3 Nollalternativet 
För att bedöma hur framtida klimatförändringar påverkar det dimensionerande flödet om dagens 
markanvändning bibehålls, har ett så kallat nollalternativ beräknats. En klimatfaktor (1,25) multipliceras på 
regnintensiteten samtidigt som avrinningskoefficienterna ökas med 50% vid regn med återkomsttiderna 50 
och 100 år. Vid större regn antas ytan bli vattenmättad och ytavrinningen öka.  

Resultaten av beräknade dimensionerande flöden och årsmedelflöden för nollalternativet redovisas i Tabell 9 
och Tabell 11 för Tygeln 1 respektive Tygeln 3. Flöden från kvartersmarken för ny stationsbyggnad redovisas i 
Tabell 10. Flöden från allmän platsmark (gata) redovisas i Tabell 12 och flöden för parken i Lilla Frösunda i 
Tabell 13.  

Beräkningarna visar att det dimensionerade 10-års flödet från Tygeln 1 ökar från 163 l/s till 204 l/s, dvs. ca 
25% ökning. Årsmedelflödet ökar från 0,12 l/s till 0,16 l/s. Från området för ny stationsbyggnad ökar flödet från 
6,6 l/s till 8,3 l/s och årsmedelflödet ökar från 0,005 till 0,01. För Tygeln 3 ökar 10-års flödet från 83 l/s till 105 
l/s och årsmedelflödet från 0,064 l/s till 0,08 l/s. Från allmän platsmark (gator) ökar 10-års flödet från ca 77 l/s 
till 104 l/s och årsmedelflödet ökar marginellt från 0,06 l/s till 0,08 l/s och för parkområdet vid Lilla Frösunda 
ökar 10-års flödet från 22 l/s till 36 l/s. Årsmedelflödet ökar från 0,017 l/s till 0,02 l/s. 

Tabell 9: Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, Tygeln 1. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Ared 10 år 
(ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 

(l/s) 
Q100 
(l/s) 

Qårsmedelflöde 
(m3/år) 

Qårsmedelflöde  
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

2950 0,30 0,8 1 0,24 67 143 180 1623 0,05 

Parkering 3020 0,30 0,8 1 0,24 69 147 185 1661 0,05 

Grönyta 30 0,003 0,1 0,15 0,0003 0,1 0,2 0,3 2 0,0001 

Makadam 200 0,02 0,2 0,3 0,004 1 2,9 4 28 0,001 

Tak 2600 0,26 0,9 1 0,23 67 126 159 1609 0,05 

Summa 8800 0,9 0,8 1 0,72 204 419 528 4922 0,16 
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Tabell 10 Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, kvartersmark för ny stationsbyggnad. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Ared 10 år 
(ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 

(l/s) 
Q100 
(l/s) 

Qårsmedelflöde 
(m3/år) 

Qårsmedelflöde  
(l/s) 

Grönyta 50 0,005 0,1 0,15 0,0005 0,1 0,4 0,5 3,4 0,0001 

Hårdgjord 
yta 

260 0,03 0,8 1,0 0,02 6 13 16 143 0,005 

Tak 
(tunnel-
nedgång) 

85 0,009 0,9 1 0,01 2 4 5 53 0,002 

Summa 395 0,04 0,7 0,89 0,03 8,3 17 22 199 0,01 

 

Tabell 11: Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, Tygeln 3. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 år 

(ha) 
Q10 

(l/s) 
Q50 

(l/s) 
Q100 
(l/s) 

Qårsmedelflöde 

(m3/år) 
Q 
årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

1350 0,14 0,8 1 0,11 31 66 82 743 0,02 

Grus 20 0,002 0,2 0,3 0,0004 0,1 0,3 0,4 3 0,0001 

Grönyta 420 0,04 0,1 0,15 0,004 1,2 3,1 4 29 0,001 

Makadam 420 0,04 0,2 0,3 0,01 2,4 6,1 8 58 0,002 

Tak 2745 0,27 0,9 1 0,25 70 133 168 1698 0,05 

Summa 4955 0,50 0,7
4 

0,87 0,37 105 208 262 2530 0,08 

 
Tabell 12: Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, allmän platsmark (gator). 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 

(l/s) 
Q50 

(l/s) 
Q100 

(l/s) 
Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 485 0,05 0,1 0,15 0,00 1,38 3,5 4,4 33,3 0,001 

Hårdgjord 
yta 

4515 0,45 0,8 1 0,36 103 219 276 2483 0,08 

Summa 5000 0,5 0,7 0,9 0,37 104 223 280 2517 0,08 
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Tabell 13 Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, Lilla Frösunda 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 

(l/s) 
Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 7300 0,73 0,1 0,15 0,073 21 73 67 502 0,02 

Hårdgjord 
yta 

300 0,03 0,8 1 0,024 7 15 18 165 0,005 

Summa 7600 0,76 0,12 0,2 0,1 36 87 85 667 0,02 

 

5.3.1 Sammanställning flöden i nollalternativet 
Nedan redovisas det totala dimensionerande flödet i nollalternativet från detaljplanen. 10-årsflödet ökar från 
359 l/s till 449 l/s. Årsmedelflödet ökar från 0,27 l/s till 0,34 l/s. 

Tabell 14 Framräknande dimensionerande flöden för nollalternativet, hela detaljplanen 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 år 

(ha) 
Q10 

(l/s) 
Q50 

(l/s) 
Q100 

(l/s) 
Qårsmedelflöde 

(m3/år) 
Q 
årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

9375 0,94 0,8 1 0,75 214 455 573 5156 0,16 

Parkering 
(asfalt) 

3020 0,30 0,8 1 0,24 69 147 185 1661 0,05 

Grönyta 8285 0,83 0,1 0,15 0,08 24 60 76 570 0,02 

Makadam 620 0,06 0,2 0,3 0,01 4 9 11 85 0,003 

Tak 5430 0,54 0,9 1 0,49 139 264 332 3360 0,11 

Grus 20 0,002 0,2 0,3 0,0004 0,1 0,3 0,4 3 0,0001 

Summa 26 750 2,68 0,6 0,7 1,58 449 935 1177 10 835 0,34 
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5.4 Framtida flöden utan dagvattenanläggningar 
5.4.1 Allmän platsmark (Gator) 
Gårdsvägen och området under och norr om Målbron kommer enligt föreslagen utformning ha en större andel 
planteringar än befintlig förhållanden. Det innebär att det totala dimensionerande flödet från området minskar 
därför från 104 l/s till 97 l/s (-6%) vid 10-årsregn jämfört mot nollalternativet och från 280 l/s till 260 l/s (-7%) 
vid 100-årsregnen. Årsmedelflödet minskar från 0,08 l/s till 0,07 l/s. 

Tabell 15 Beräknade framtida dimensionerade flöden utan fördröjning från allmän platsmark (gator). 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q10
0 (l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 868 0,09 0,1 0,15 0,01 2 6 8 60 0,002 

Hårdgjord yta 4127 0,41 0,8 1 0,33 94 200 252 2270 0,07 

Tak (hiss) 5 0,00 0,9 1 0,0005 0,13 0,2 0,31 3 0,0001 

Summa 5000 0,50 0,7 0,9 0,34 97 207 260 2333 0,07 

 

5.4.2 Tygeln 1 och stationsbyggnad 
För beräkningar av framtida flöden har Golder klassificerat markytorna utifrån det underlag som utarbetats av 
arkitekterna hos Wingårdhs och Landskapslaget. Den största skillnaden mellan nuvarande och framtida 
markanvändning är att den stora parkeringsytan försvinner och ersätts med takyta. På marknivå sker den 
största förändringen på byggnadens västra sida mot spårområdet, där nya planteringar anläggas samt en 
gångväg med permeabel yta (ex stenmjöl). Gångvägen planeras att ansluta till en eventuell trappa utanför 
fastighetens sydvästra hörn. Enligt arkitektritningar kommer övriga markytor fortsatt bestå av hårdgjord yta 
(asfalt och plattor med fog), se (Figur 12). 

Stationsbyggnadens takyta utökas något jämfört med befintlig takyta för tunnelnedgången till Solna station 
från Tygeln 1 och marken framför stationsentrén hårdgörs (Figur 12).  

I beräkningarna av flöden från framtida förhållanden utan fördröjande dagvattenanläggningar antas hustaken 
på stationsbyggnad och Tygeln 1 vara hårdgjorda tak.  

Beräknade framtida dimensionerade flöden redovisas i Tabell 16. Jämfört med nollalternativet ökar det 
dimensionerande framtida flödet från stationsbyggnaden efter byggnation endast marginellt med 2 l/s vid både 
10-, 50- och 100-årsregn. 10-årsflödet ökar från ca 8 l/s till 10 l/s (+20%) och 100-årsflödet från 22 l/s till 24 l/s 
(+11%). Årsmedelflödet ökar från 0,0063 l/s till 0,01 l/s (ca +20%). 

Tabell 16 Beräknade framtida dimensionerade flöden utan fördröjning på kvartersmark för stationsbyggnaden. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q10
0 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Tak 
(hårdgjort) 

357 0,04 0,9 1 0,03 9 17 22 221 0,01 
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Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q10
0 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord yta 35 0,004 0,8 1 0,003 1 2 2 19 0,001 

Grönyta 3 0,000
3 

0,1 0,15 0,000 0,009 0,02 0,03 0,2 0,00001 

Summa 395 0,04 0,9 1 0,03 10 19 24 240 0,01 

 

 
Figur 12: Klassning av markytor utifrån underlag från Wingårdhs och Landskapslaget 
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Flödet från Tygeln 1 utan dagvattenanläggningar redovisas i Tabell 17. Beräkningarna visar att flödet vid ett 
10-årsregn efter exploatering minskar från 204 l/s till 193 l/s (ca -6%) jämfört med nollalternativet och 100-
årsflödet minskar från 528 l/s till 477 l/s (-10%). Årsmedelflödet minskar från 0,16 l/s till 0,15 l/s (-6%) mot 
nollalternativet. Detta beror till största del på större och fler planteringar efter byggnation.  

Tabell 17: Beräknade framtida dimensionerade flöden utan fördröjning i Tygeln 1. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 år 

(ha) 
Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

1830 0,18 0,8 1 0,15 42 89 112 1007 0,03 

Grönyta 975 0,10 0,1 0,15 0,01 2,78 7 9 67 0,002 

Tak 5595 0,56 0,9 1 0,50 144 272 342 3462 0,11 

Permeabel 
yta 
(stenmjöl) 

400 0,04 0,4 0,6 0,02 4,56 12 15 110 0,003 

Summa 8800 0,88 0,8 0,9 0,7 193 379 477 4645 0,15 

 

5.4.3 Tygeln 3 
För beräkningar av framtida flöden baseras klassningen av markytor på den arkitektritning som erhölls från 
Archus daterad 2019-09-24 och Landskapslaget daterad 2021-06-03. På Tygeln 3 kommer de nya 
byggnaderna uppta större delen av fastigheten vilket gör att den totala takytan ökar jämfört med befintliga 
förhållanden. Takytan ökar även då de tillkommande huskropparna byggs med en delvis överhängande 
huskropp. Norra huskroppen kommer enligt ritningarna hänga över ytor som i framtiden kan tas i anspråk av 
kommunen och komma att regleras med servitut enligt förslag. Anslutna ytor som bidrar till dagvattenavrinning 
och som behöver fördröjas inom fastigheten ökar till ca 5025 m2, jämfört med 4955 m2 i befintliga 
förhållanden. 

All hårdgjord yta utom tak på Tygeln 3 har antagits vara asfalterad yta, då inget annat angivits. Grönytor har 
enligt ritning koncentrerats till området mellan parkeringshuset och spårområdet inom västra delen av tomten. 
Gatan i södra delen av Tygeln 3 kommer ha planteringar och mindre ytor med permeabel beläggning mellan 
dessa.  I beräkningarna av flöden för framtida förhållanden utan fördröjande dagvattenanläggningar antas 
hela hustaken vara hårdgjorda tak (Figur 13). 
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Figur 13: Klassificering av planerade markytor som bidrar till avrinningen från Tygeln 3 utan gröna tak 

Det dimensionerande framtida flödet från Tygeln 3 utan fördröjande dagvattenanläggningar redovisas i Tabell 
18. Flödet från ett 10-årsregn förväntas öka från 105 l/s (nollalternativet) till ca 115 l/s (+10%) efter 
exploateringen utan fördröjning. Flödet från 100-årsregnen ökar med ca 7 %, från 262 l/s (nollalternativet) till 
281 l/s. Årsmedelflödet ökar från 0,08 l/s till 0,09 l/s (+10%) jämfört med nollalternativet. 
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Tabell 18: Beräknade framtida dimensionerade flöden utan fördröjning i Tygeln 3 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 

år (ha) 
Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

687 0,07 0,8 1 0,055 15,7 33 42 378 0,012 

Grönyta 478 0,05 0,1 0,15 0,005 1,4 3,5 4,4 33 0,001 

Tak 3810 0,38 0,9 1 0,343 98 185 233 2357 0,07 

permeabel 
yta 

50 0,005 0,4 0,6 0,002 1 1 2 14 0,00 

Summa 5025 0,50 0,8 0,9 0,40 115 223 281 2782 0,09 

 

5.4.4 Sammanställning flöden 
Nedan redovisar beräknade dimensionerande flöden från hela planområdet. Dagvattenflödena från parken vid 
Lilla Frösunda kommer inte förändras från nollalternativet och ingår därför i sammanställningen nedan. Se 
vidare i avsnitt 5.5.4 för utförligare beskrivning av ombyggnationen av Lilla Frösunda. 

Jämfört mot nollalternativet minskar 10-årsflödet marginellt från 449 l/s till 442 l/s (ca -1,6%). 100-årsflödet 
minskar från 1177 l/s till 1128 l/s (-4,3%). Årsmedelflödet minskar endast marginellt men ligger avrundat 
fortfarande på 0,34 l/s. 

Tabell 19Beräknade dimensionerande flöden vid framtida förhållanden utan dagvattenhantering för hela 
planområdet. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 
10 år 
(ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

6979 0,70 0,8 1 0,56 159 339 426 3838 0,12 

Grönyta 9624 0,96 0,1 0,15 0,10 27 70 88 662 0,02 

Tak 
(hårdgjord 

9767 0,98 0,9 1 0,88 251 474 597 6043 0,19 

Permeabel 
yta 

450 0,05 0,4 0,6 0,018 5 13 16 124 0,00 

Summa 26 820 2,68 0,6 0,7 1,55 442 883 1128 10 667 0,34 
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5.5 Framtida flöden med dagvattenåtgärder och fördröjningsbehov  
För att beräkna flödet från respektive kvarter och gatumark efter att 20 mm nederbörd omhändertagits i 
fördröjningsmagasinen, används en regnintensitet i beräkningarna med en varaktighet motsvarande 
fyllnadstiden för 20 mm regn + rinntid inom kvartersmarken till närmsta anslutningspunkt på dagvattennätet 
utanför kvartersmark. Rinntiden inom kvartersmark har angetts till 10 minuter för både Tygeln 1 och 3. 
Fyllnadstiden för 20 mm vid ett 10-årsregn är 15 minuter med klimatfaktor (se Figur 1.25 i Svenskt Vattens 
publikation P110). Koncentrationstiden (fyllnadstid + rinntid) är således 25 minuter (10+15 minuter). Eftersom 
rinntid (koncentrationstiden) är lika med regnets varaktighet avläses den regnintensitet som motsvarar regnets 
varaktighet från en intensitet-varaktighetskurva (Dahlström, 2010) för ett 10-årsregn, vilket ger en 
regnintensitet på 131 l/s ha. 

Vid mycket kraftiga regn (50 och 100-årsregn) med kort koncentrationstid blir fyllnadstiden av 
fördröjningsmagasinen försumbar och flödet kan därför beräknas utifrån enbart rinntiden på mark och i 
ledningar inom kvarteret, dvs 10 minuter. För beräkningar av erforderlig magasinsvolym används ekvation 3 
under avsnitt 5.1. All nederbörd antas fördröjas direkt som faller på fördröjningsmagasinen, varför 
avrinningskoefficienterna ansätts till 1 för växtbäddar och krossdiket vid beräkningar av magasinsvolymer. 

5.5.1 Allmän platsmark (Gator) 
Planteringarna på Gårdsvägen och området norr om Målbron föreslås att anläggas som växtbäddar med 
biokol där rening och fördröjning av dagvatten från gatan kan ske. I Tabell 20 redovisas dimensionerande 
beräknade flöden från Gårdsvägen och området norr om och under Målbron. 10-årsflödet minskar från 104 l/s 
till 55 l/s (-47%) mot nollalternativet och från 97 l/s till 55 l/s (-43%) jämfört med framtid utan 
fördröjningsåtgärder. 100-årsflödet minskar från 280 l/s (nollalternativet) till 260 l/s (-7%) men förblir oförändrat 
mot framtid utan dagvattenåtgärder då magasinen snabbt fylls upp vid större regnintensitet. Årsmedelflödet 
minskar från 0,08 l/s till 0,07 l/s (-7%) jämfört mot nollalternativet och oförändrat mot framtid utan 
dagvattenåtgärder (0,07 l/s).   

Fördröjningsbehovet från Gårdsvägen uppgår till 75 m3 och fördröjningsbehovet från ytan under Målbron och 
strax norr om Målbron uppgår till ca 8 m3.  

Tabell 20: Beräknade framtida dimensionerade flöden med växtbäddar i gatumiljö (allmän platsmark). 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q10
0 
(l/s) 

Q 
årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q 
årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 
(växtbäddar) 

868 0,09 0,1 0,15 0,01 1,4 6,3 8 60 0,002 

Hårdgjord 
yta 

4127 0,41 0,8 1 0,33 54 200 252 2270 0,07 

Tak (hiss) 5 0,0005 0,9 1 0,0005 0,07 0,24 0,3 3 0,0001 

Grönyta 
(plantering) 

43 0,0005 0,1 0,15 0,0005 0,07 0,24 0,3 3 0,0001 

Summa 5000 0,5 1 0,9 0,34 5 207 260 2333 0,07 
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5.5.2 Tygeln 1 och stationsbyggnad 
På Tygeln 1 kommer ca 45% av takytan utgöras av grönt tak (Figur 14). Ett grönt tak med en tjocklek på 150–
250 mm kan fördröja 20 mm regn och uppnår därför kravet på fördröjning enligt Solna stads dagvattenstrategi. 
Gröna ytor på västra sidan av Tygeln 1 anläggs som nedsänkta växtbäddar med skelettjord och biokol där 
fördröjning och rening av dagvatten från alla ytor från tomten kan ske. Överskottsvatten från takytorna kan 
avledas vidare till intilliggande nedsänkta växtbäddar för ytterligare rening. Stationsbyggnaden föreslås också 
anläggas med grönt tak och överskottsvatten kan avledas till en mindre växtbädd framför stationsentrén. 

I Tabell 21 redovisas beräknade dimensionerande flöden från stationsbyggnaden med gröna tak och 
stationsentrén. 

Tabell 21 Beräknade framtida dimensionerade flöden med fördröjning på kvartersmark för stationsbyggnaden. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Ared 10 

år [ha] 
Q10 
[l/s] 

Q50 

[l/s] 
Q100 

[l/s] 
Q årsmedelflöde 

(m3/år) 
Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord yta 357 0,04 0,8 1 0,03 5 17 22 196 0,01 

Grönyta 
(växtbädd) 

35 0,004 0,1 0,15 0,00 0 0,3 0,3 2 0,00 

Tak (grönt 
tak) 

3 0,0003 0,3 0,45 0,00 0,0
1 

0,1 0,1 1 0,000 

Summa 395 0,04 0,7 0,92 0,03 5 18 22,2 199 0,006 

 

Med fördröjning på gröna tak och växtbäddar minskar flödet vid 10-årsregn från stationsbyggnaden från 8,3 l/s 
(nollalternativet) till 5 l/s (-42 %). Jämfört med framtida förhållanden utan dagvattenåtgärder minskar flödet 
från 10 l/s till 5 l/s (-50%). Vid större flöden som vid 50 och 100-årsregnen blir den fördröjande effekten 
försumbar då magasinet fylls upp snabbt. Flödet ökar därför marginellt med 3% mot nollalternativet och 
minskar med 8 % mot scenariot med fördröjningsåtgärder på grund av en lägre avrinningskoefficient på de 
gröna taken en de konventionella hårdgjorda taken. Årsmedelflödet från stationsbyggnaden förblir oförändrat 
mot nollalternativet (0,006 l/s) och årsmedelflödet  

minskar från 0,07 l/s till 0,006 med fördröjningsåtgärder efter byggnation, en reducering med 17 %. 
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Figur 14 Klassificering av planerade markytor som bidrar till avrinningen från Tygeln 1 och stationsbyggnad med 
gröna tak. 

I Tabell 22 redovisas framtida dimensionerande flöden från Tygeln 1 med fördröjningseffekt i gröna tak och 
växtbäddar. 

Tabell 22: Beräknade framtida dimensionerade flöden med fördröjning i Tygeln 1. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Ared 10 

år [ha] 
Q10 
[l/s] 

Q50 

[l/s] 
Q100 

[l/s] 
Q årsmedelflöde 

(m3/år) 
Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord yta 1830 0,18 0,8 1,0 0,15 24 89 112 1007 0,03 

Växtbäddar 975 0,10 0,1 0,15 0,01 2 7 9 67 0,002 
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Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Ared 10 

år [ha] 
Q10 
[l/s] 

Q50 

[l/s] 
Q100 

[l/s] 
Q årsmedelflöde 

(m3/år) 
Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Gröna tak 2550 0,26 0,3 0,45 0,08 13 56 70 526 0,02 

Permeabel 
yta (stenmjöl) 

400 0,04 0,4 0,6 0,02 3 12 15 110 0,003 

Hårdgjorda 
tak 

3045 0,30 0,9 1 0,3 45 148 186 1884 0,06 

Summa 8800 0,88 0,6 0,7 0,52 86 311 392 3594 0,11 

 

Genom att magasinera 20 mm lokalt blir det dimensionerande flödet från kvarteret vid 10-årsregn 86 l/s, vilket 
kan jämföras med 193 l/s (ca -56 %) utan fördröjande dagvattenanläggningar och 204 l/s (ca -60% med 
nollalternativet. 100-årsflödet minskar från 528 l/s till 392 l/s (ca 26 % minskning mot nollalternativet och 18 % 
minskning mot framtida flöden utan fördröjande dagvattenåtgärder). Årsmedelflödet förväntas minska från 
0,16 l/s till 0,11 l/s mot nollalternativet (-30%) och minska från 0,15 l/s till 0,11 l/s gentemot framtida 
exploatering utan dagvattenåtgärder (-23%). 

Den totala erforderliga fördröjningsvolymen i växtbäddarna från kvarteret blir ca 122 m3. Den största volymen 
härstammar från taken, ca 70 m3. Även om 20 mm regn kan fördröjas på de gröna taken behöver 
överskottsvatten från taket renas i växtbäddarna för att reducera näringsämnen. Ca 30 m3 härstammar från 
hårdgjord yta på marken och 3 m3 från den permeabla gångvägen. Övriga 20 m3 kommer från nederbörd som 
faller på växtbäddarna direkt och fördröjs utan avrinning på marken. 

5.5.3 Tygeln 3 
På Tygeln 3 har 35% av takytan reserverats åt gröna tak, vilka är koncentrerade till de nya tillbyggnaderna. 
De nya byggnadsdelarna bedöms klara lasterna från gröna tak bättre än de befintliga. Delar av takytan 
reserveras även till en takterrass. 10 % av de utritade gröna takytorna i Figur 15 antas bestå av hårdgjorda 
ytor som t.ex. rännor, huvar och hisstak. 

I det gröna stråket mellan spårområdet och parkeringshuset föreslås att ett krossdike med grön beklädnad 
anläggas, vilket medför en mer trög avledning och rening innan dagvattnet kopplas till dagvattennätet. Till 
diket kan delar av takvatten och dagvatten från markytan strax norr om parkeringshuset avledas (Figur 15).  
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Figur 15 Klassificering av planerade markytor som bidrar till avrinningen från Tygeln 3 med gröna tak och 
förslagen placering av dagvattenanläggningar inom tomten. 

I Tabell 23 redovisas framtida dimensionerande flöden med fördröjningseffekt i gröna tak och sprängstensfyllt 
krossdike med grön beklädnad samt nedsänkta växtbäddar söder om huset.  

Tabell 23: Beräknade framtida dimensionerade flöden med fördröjning på Tygeln 3 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 

år [ha] 
Q10 
[l/s] 

Q50 
[l/s] 

Q100 
[l/s] 

Q 
årsmedelflöde 

(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

687 0,07 0,8 1 0,05 9,0 33 42 378 0,01 
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Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Ared 10 

år [ha] 
Q10 
[l/s] 

Q50 
[l/s] 

Q100 
[l/s] 

Q 
årsmedelflöde 

(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

687 0,07 0,8 1 0,05 9,0 33 42 378 0,01 

Tak 2475 0,25 0,9 1 0,2 36 120 151 1531 0,049 

Gröna tak - 
35% 

1333 0,1 0,3 0,45 0,04 6,5 29 37 367 0,01 

Krossdike 190 0,02 0,2 0,3 0,004 0,6 3 3 26 0,001 

Grönyta 178 0,02 0,1 0,15 0,002 0,3 1 2 12 0,000 

Permeabel 
yta 

50 0,01 0,4 0,6 0,002 0,3 1 2 14 0,000 

Växtbädd 112 0,01 0,1 0,15 0,001 0,2 1 1 8 0,000 

Summa 5025 1 0,6 0,8 0,3 53 188 237 2336 0,07 

 

Genom att magasinera 20 mm regn lokalt blir det dimensionerande flödet vid 10-årsregn ca 53 l/s, vilket kan 
jämföras med 115 l/s (ca -54%) utan fördröjande dagvattenanläggningar. Jämfört med nollalternativet minskar 
flödet från 105 l/s till 53 l/s (ca -50%). 100-årsflödet förväntas minska från 281 l/s i framtida exploatering utan 
dagvattenanläggningar till 237 l/s (-16%) med fördröjande dagvattenanläggningar. Jämfört mot nollalternativet 
minskar 100-årsflödet från 262 l/s till 238 l/s (-10%). Årsmedelflödet förväntas minska från 0,08 l/s 
(nollalternativet) till 0,07 l/s (-8%). Och gentemot framtida exploatering utan dagvattenåtgärder minskar 
årsmedelflödet från 0,09 l/s till 0,07 l/s, en reducering på ca 16 %.  

Hela fördröjningsbehovet från fastigheten uppgår till ca 70 m3. Dagvatten från taket på den gamla parkeringen 
samt norra nybyggnaden föreslås avledas och fördröjas i krossdiket (makadamfyllt magasin) mellan 
parkeringshuset och spårområdet. Fördröjningsbehovet från anslutna ytor till krossdike uppgår till ca 50 m3. 
Takvatten från södra byggnaden och den nya tillbyggnaden på parkeringshuset samt dagvatten från tvärgatan 
tillhörande Tygeln 3 föreslås avledas till nedsänkta växtbäddar på tvärgatan söder om huset på Tygeln 3. 
Fördröjningsbehovet i växtbäddarna uppgår till ca 20 m3. 

5.5.4 Lilla Frösunda 
Den största förändringen av parkmiljön är ny höjdsättning för att rymma erforderliga skyfallsmängder. Den 
befintliga lågpunkten och dagvattendammen i parken kommer bibehållas för att fortsatt användas som 
fördröjningsmagasin. Gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen vid parken kommer stängas och den 
befintliga GC-vägen längs den nordöstra delen av Lilla Frösunda-parken kommer höjas för att fungera som 
dammvall vid skyfall (Figur 16).   
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Figur 16 Förslag till utformning av parken vid Lilla Frösunda (Landskapslaget, 2020). 

Andelen grönytor och hårdgjorda ytor i området kommer inte förändras efter ombyggnation då dammvallen 
kommer gå nära den befintliga gränsen för tillrinningsområdet till dammen. Flödesvägarna inom planområdet 
kommer heller inte förändras i jämförelse med befintliga förhållanden. Avrinningen ifrån parken efter 
ombyggnation förblir densamma som för nollalternativet (Tabell 24). 

Tabell 24: Dimensionerande flöden från Lilla Frösunda i framtida förhållanden. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-100 

år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Grönyta 7300 0,73 0,1 0,15 0,073 21 73 67 502 0,02 

Hårdgjord 
yta 

300 0,03 0,8 1 0,024 7 15 18 165 0,005 

Summa 7600 0,76 0,12 0,2 0,1 36 87 85 667 0,02 

 

5.5.5 Sammanställning flöden 
Det totala flödet från planområdet i framtida förhållanden med dagvattenåtgärder leder till reducerade flöden 
jämfört med nollalternativet och framtida förhållande utan dagvattenåtgärder. 

10-årsflödet minskar från 449 l/s till 207 l/s (-54%) mot nollalternativet och minskar från 442 l/s till 207 l/s (-
53%) jämfört med framtid utan fördröjning. 100-årsflödet minskar från 1177 l/s till 960 l/s (-18%) mot 
nollalternativet och från 10 667 l/s till 960 l/s (-15%) mot framtida förhållanden utan dagvattenåtgärder. 
Årsmedelflödet minskar från 0,34 l/s till 0,28 l/s (-20%) mot nollalternativet och från 0,34 l/s till 0,28 l/s (-19%) 
jämfört med framtida förhållanden utan dagvattenåtgärder. 

·.!ill 

V 

() 
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Tabell 25 Beräknade dimensionerande flöden vid framtida förhållanden utan dagvattenhantering för hela 
planområdet. 

Marktyp Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

φ  φ 50-

100 år 
Areared 
10 år (ha) 

Q10 
(l/s) 

Q50 
(l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q årsmedelflöde 
(m3/år) 

Q årsmedelflöde 
(l/s) 

Hårdgjord 
yta 

6614 0,66 0,8 1 0,53 87 321 404 3638 0,12 

Grönyta 
(planterin
g) 

8398 0,84 0,1 0,15 0,08 14 61 77 577 0,02 

Tak 
(hårdgjord 

5525 0,55 0,9 1 0,50 81 268 338 3419 0,11 

Permeabe
l yta 

450 0,05 0,4 0,6 0,02 3 13 16 124 0,004 

Växtbädd 1947 0,19 0,1 0,15 0,02 3 14 18 134 0,004 

Gröna tak 3886 0,39 0,3 0,45 0,12 19 85 107 801 0,03 

Summa 26 820 2,68 0,47 0,59 1,26 207 763 960 8693 0,28 

 

5.6 Föroreningsbelastning 
Föroreningsbelastningen beräknas utifrån årsmedelflödet och schablonhalter av dagvattenföroreningar från 
olika markytor som sammanställts i Stormtac (2017). En klimatfaktor har använts för alla scenarier utom 
”Befintliga förhållanden”. Föroreningshalter från hårdgjorda ytor, grus och mindre grönytor har beräknats med 
halter från marktypen ”Centrumområde” från Stormtac. För tak och parkering har föroreningsmängder 
beräknats separat. I Lilla Frösunda har schablonhalter för gräsområde (park) och gång och cykelväg som 
finns listade i Stormtac använts för att beräkna belastningen från parkområdet. 

I Tabell 26 presenteras den totala föroreningsbelastningen från hela detaljplaneområdet i g/år.  

Tabell 26: Total belastning från detaljplaneområdet. Föroreningsmängder anges i g/år. 

Scenario P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Befintlig 
markanvändning 

          

Centrumområde 1153 7618 82 91 576 4 21 35 0,2 410 000 6176 

Tak 242 4838 7 20 75 2 11 12 0,01 67 000 0 

Parkering 133 1500 40 53 186 1 20 5 0,1 186 000 1000 

Gräs (park) 64 442 2 6 11 0 1 1 0,01 18 800 80 

Gång och cykelväg 
(park) 

11 238 0 3 3 0 1 1 0,01 970 101 
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Scenario P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Total Belastning 1603 14 635 132 173 851 7 53 53 0,3 682 770 7357 

Nollalternativ 
           

Centrumområde 1441 9522 103 113 721 5 26 44 0,3 514 000 7720 

Tak 302 6048 9 25 94 3 13 15 0,02 84 000 0 

Parkering 170 1800 50 66 232 1 25 7 0,1 232 000 1300 

Gräs (park) 80 552 3 8 14 0 1 1 0,01 23 500 100 

Gång och cykelväg 
(park) 

14 297 1 4 3 0 1 1 0,01 1200 127 

Total Belastning 2008 18 219 165 216 1064 9 66 67 0,4 854 700 9248 

Framtid utan fördröjning 
          

Centrumområde 1089 7130 78 86 545 4 19 33 0,2 391 000 5800 

Tak 544 10 807 16 45 169 5 24 27 0,03 150 000 0 

Gräs (park) 80 552 3 8 14 0 1 1 0,01 23 500 100 

Gång och cykelväg 
(park) 

14 297 1 4 3 0 1 1 0,01 1200 127 

Total Belastning 1727 18 786 97 142 731 9 46 62 0,2 565 700 6427 

Framtid med fördröjning 
          

Centrumområde 1120 7700 82 92 570 4 21 34 0,2 413 000 6080 

Tak 299 6000 9 25 93 3 13 15 0,02 83 000 0 

Gröna tak 229 3100 1 12 19 0,1 2 2 0,01 15 000 0 

Gräs (park) 80 552 3 8 14 0,2 1 1 0,01 23 000 100 

Gång och cykelväg 
(park) 

14 297 1 4 3 0,05 1 1 0,01 1220 127 

Total belastning 
(TB) 

1742 17 649 95 140 698 7 39 53 0 535 220 6307 

TB efter rening 630 10 100 18 46 109 1,12 24 12 0,1 100 000 2330 

Procentuell rening 
mot nollalternativ 
(%) 

69% 44% 89% 79% 90% 87% 64% 82% 67% 88% 75% 

 

GOLDER 



2021-10-15 18108440 

 

 
 

 38 
 

I nollalternativet ökar föroreningsbelastningen proportionerligt med klimatfaktorn, dvs 25%. I scenariot 
”Framtid utan fördröjning” minskar alla halter mot nollalternativet utom kväve. På Tygeln 1 kommer tillexempel 
den stora parkeringen på taket av den befintliga byggnaden att försvinna vilket reducerar mängden olja och 
suspenderat material, men den större andelen planteringar som planeras att anläggas på baksidan av huset 
och på Gårdsvägen bidrar till att näringsämnen som kväve ökar. Dock minskar det totala flödet från 
planområdet med fler växtbäddar och planteringar som kan ta upp vatten i växterna.  Jämfört mot befintliga 
förhållanden utan klimatfaktor ökar samtliga ämnen utom bly, zink, koppar och kvicksilver med framtida 
förhållanden utan reningseffekten. Med reningseffekten från dagvattenanläggningarna minskar belastningen 
från samtliga ämnen mellan 50%-86% jämfört mot dagens förhållanden.  Med fördröjning på gröna tak och 
med biokol i växtbäddarna kombinerat med flöde genom krossdiket och fördröjningsdamm i Lilla 
Frösundaparken reduceras belastningen jämtemot nollalternativet med 61%-89% för olika ämnen som finns i 
dagvattnet. Se vidare diskussion i kapitel 8.0 om påverkan på recipient och miljökvalitetsnormer.  

6.0 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
6.1 Gröna tak 
Kvartersmarken inom planområdet kommer till stor del upptas av byggnader, vilket gör att utrymmet för 
dagvattenanläggningar är begränsad. Gröna tak ses därför som en lämplig åtgärd för att kunna klara Solna 
Stads dagvattenstrategi på rening och fördröjning av 20 mm regn.  

Hela den erforderliga fördröjningsvolymen från de gröna taken på Tygeln 1 och 3 och stationsbyggnaden 
utanför kvartersmark beräknas kunna fördröjas på taken. Beräkningarna bygger på att de gröna taken anläggs 
med tjock sedummatta med substratjord som är mellan 150–250 mm eller ett tak där tillverkaren kan 
garantera en avrinningskoefficient på högst 0,3. Takvatten från gröna tak är generellt renare än dagvatten från 
markytor, men kan innehålla högre halter näringsämnen. Med tanke på Brunnsvikens redan höga belastning 
på näringsämnen, rekommenderas att växter väljs som är mindre näringskrävande och att överskottsvatten 
från gröna tak och konventionella hårdgjorda tak renas i växtbäddarna. Takvatten kan ledas via stuprör och 
vattenutkast till ränndalar på marknivå för avledning mot dagvattenanläggningarna. Även dagvatten från mark 
kan ledas in i fördröjningsmagasinen via ränndalar. Ett grönt tak kräver ett visst underhåll, och en 
underhållsplan bör upprättas för att minimera gödning och påverkan på dagvattenkvaliteten avseende 
näringsämnen.  

6.2 Växtbäddar inom Tygeln 1 
Nedsänkta växtbäddar skapar en ytlig fördröjningszon över marklagret och kommer att anläggas på baksidan 
av Tygeln 1 (västra sidan). På gatan mellan Tygeln 1 och 2 förläggs växtbäddarna i gatunivå. Med växtbäddar 
uppnås effektiv rening förutsatt att skelettjorden har en tillräcklig mäktighet. Om alla planteringar på 
fastighetens västra sida anläggs som nedsänkta växtbäddar, alternativt upphöjda närmast huskropp med tät 
duk för att undvika fuktproblem, och skelettjorden anläggs med ca 15 % porositet och biokol, bedöms dessa 
åtgärder kunna rymma den erforderliga fördröjningsvolymen och ge fullgod rening. Tas hänsyn till att ca 4 mm 
regnvatten (25 m3) hinner infiltrera ner i marklagret under pågående 10-årsregn, behöver den erforderliga 
fördröjningsvolymen i fördröjningszonen (ytliga magasinet) i de nedsänkta växtbäddarna inom kvartersmark 
uppgå till 97 m3.  

I praktiken innebär det ett erforderligt djup i marklagret på minst 0,5 meter (1 meter för trädgropar) för effektiv 
rening och ett anläggningsdjup på minst ca 100 mm på fördröjningszonen (ytliga magasinet) i de nedsänkta 
växtbäddarna och att dess totala yta uppgår till ca 970 m2 inom kvarteret. Förslagsvis anläggs växtbäddarna 
på grönytorna enligt arkitektritningarna. Genom att göra fördröjningszonen djupare än 100 mm finns goda 
möjligheter att fördröja större regnmängder för att tillexempelvis minska översvämningsrisken. 
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6.3 Växtbäddar i gatumiljön 
Om alla planteringar på västra sidan av Gårdsvägen (ca 700 m2) anläggs i gatunivå med luftig skelettjord med 
biokol uppnås erforderlig rening och fördröjning. Växtbäddarna norr om Målbron (120 m2) behöver inte 
anläggas nedsänkta för att klara erforderlig fördröjningsvolym (83m3) men kan med fördel göras nedsänkta för 
att ta hand om större nederbördsmängder.  

6.4 Grönbeklätt krossdike och nedsänkta växtbäddar inom Tygeln 3 
På Tygeln 3 kan ett gräsövertäckt krossdike med makadamfyllning vara en lösning för att utnyttja utrymmet 
mellan huskropp och spårområdet. De estetiska värdena med en växtbädd på denna yta bedöms inte 
nödvändig då ingen gång eller biltrafik kommer förläggas till baksidan av huset. För att kunna inrymma en 
erforderlig magasinvolym från anslutna ytor till krossdiket på 46 m3 anläggs krossdiket förslagsvis en bit från 
husväggen med dimensionerna 1,5 meter bred,125 meter lång och med ett djup på 0,8 meter. Krossdiken 
med makadamfyllning antas ha en porositet på 30%. 

För att omhänderta resterande fördröjningsvolym på ca 24 m3 behöver växtbäddarna inom Tygeln 3 vara 
nedsänkta med ett minsta anläggningsdjup på marklagret på 0,5 m (1 meter i praktiken för trädgropar) och ett 
anläggningsdjup på fördröjningszonen (ytliga magasinet) på 160 mm. 

6.5 Generell dagvattenhantering  
Alla dagvattenanläggningar på Tygeln 1 och 3 bör förses med dräneringsledning om jordlagret saknar god 
infiltrationsförmåga. Fyllnadsmaterial kan variera mycket och de platsspecifika förhållandena måste tas 
hänsyn till. I samband med ombyggnationen kommer eventuella befintliga föroreningar att grävas bort och 
halterna kommer även minska betydligt under tiden länshållning i schakterna pågår när de nya byggnaderna 
uppförs.  

Som försiktighetsåtgärd föreslås att jordprovtagning utförs i planerade lägen för växtbäddar där 
fyllnadsmaterial kvarlämnas. Genom att utföra laktester på jordproverna kan risken för grundvattenpåverkan 
bedömas genom jämförelse mellan halter i lakvätskan och i grundvattnet på platsen. Utifrån resultaten av 
undersökningen tas beslut om växtbäddar kan anläggas med eller utan tätduk. En öppen botten i växtbädden 
möjliggör infiltration av dagvatten vilket ger en förbättrad reningseffekt och minskade dagvattenflöden. Om 
grundvattenytan riskerar att nå över botten på dagvattenanläggningarna, ska dessa anläggas med tätduk för 
att inte riskera att dränera grundvattnet och bibehålla den erforderliga fördröjningsvolymen. 

Växtbäddar bör även förses med bräddningsmöjlighet, till exempel en kupolbrunn som placeras i nivå med 
fördröjningszonens överkant. Det är viktigt att bräddavloppen inte sätts för lågt så att vattnet inte bräddar 
direkt i växtbädden. Om växtbäddarna och krossdiket förläggs utmed en husvägg eller ovan en källare, 
behöver dessa göras täta för att undvika fuktproblem.  

I dagsläget är höjden på vattengången för serviserna på dagvattennätet i Gårdsvägen okänd. Servisen vid 
Tygeln 3 kommer eventuellt även att flyttas längre norrut efter exploateringen. Det är viktigt att 
dagvattenledningarna som ansluts till dagvattenanläggningarna höjdsätts korrekt så inte vatten riskeras att bli 
stående i ledningar och mot huskroppar. Detta gäller speciellt i lågpunkterna inom kvarteren. Mindre 
lågpunkter bör dock byggas bort för att undvika stående vatten vid större skyfall. Träd och dagvatten-
anläggningar får inte placeras över, eller begränsa åtkomst eller skada VA-ledningar. 

Markytan skall luta ut från byggnader. Ytorna inom 3 m kring byggnader rekommenderas i Svenskt Vattens 
P105 (2011) att ha en minsta lutning på 1:20 och efter det en lutning på 1:50 - 1:100. Ränndalar anläggs 
förslagsvis för att avleda vatten från vattenutkast och för att avleda vatten mot växtbäddarna. 
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7.0 SKYFALLSUTREDNING 
En fördjupad skyfallsutredning har genomförts för detaljplanens avrinningsområde och resultaten redovisas i 
en separat rapport.  

8.0 PÅVERKAN PÅ RECPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 
Ombyggnaden av parken vid Lilla Frösunda påverkar dagvattenförhållandena mycket lite. Markanvändningen 
som till största delen är grönytor förblir densamma och den befintliga dammens funktion bibehålls. De 
förändringar som planeras i parken kommer att möjliggöra en större magasinering av ytvatten vid skyfall vilket 
leder till ett jämnare flöde av dagvatten till ledningssystemet och till Brunnsviken. Dagvattnets kvalitet 
förbättras också då en större mängd dagvatten kommer att kunna fördröjas och lösa partiklar som annars 
skulle ledas direkt till recipienten vid större skyfall via dagvattennätet kommer att kunna sedimenteras i 
dammen.  

Dagvattendammen tillsammans med föreslagna ovan beskrivna åtgärder avseende rening och fördröjning i 
växtbäddar och krossdike går i linje med Solna Stads åtgärdsprogram för hållbar dagvattenhantering (Solna 
Stad, 2018) som bland annat anger att lokala uppströmsåtgärder ska prioriteras. I beräkningarna har endast 
belastningen och reningseffekten från planområdet tagits fram. Resultaten visar att det totala flödet från 
planområdet minskar efter ombyggnation. Ett minskat dagvattenflöde i kombination med förslagna 
dagvattenåtgärder inom planområdet leder till att föroreningsbelastningen från bland annat metaller, 
näringsämnen, olja och suspenderade ämnen reduceras och att den nya detaljplanen inte försämrar 
möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken.  De föreslagna dagvattenåtgärderna innebär att 
Solna Stads krav på rening och fördröjning av 20 mm regn från hela planområdet uppfylls, vilket har beräknats 
fram som en tillräcklig reningseffekt för att följa miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken när nya detaljplaner tas 
fram. 

Det bör noteras att de föroreningshalter som används vid beräkningarna är schablonvärden, vilket innebär att 
det finns en osäkerhet i hur väl dessa beskriver de platsspecifika förhållandena inom planområdet.  

9.0 SAMLAD BEDÖMNING 
Golder bedömer att det finns goda förutsättningar att rena och fördröja dagvatten inom hela detaljplanen om 
föreslagna dagvattenåtgärder genomförs och därmed uppfylla Solna Stads krav att rena och fördröja 20 mm 
regn. Dimensionerade flöden och föroreningsbelastningen minskar efter nybyggnationen med 
dagvattenåtgärder i jämförelse med befintliga förhållanden och nollalternativet vilket skapar bättre 
förutsättningar att klara miljökvalitetsnormen för Brunnsviken.  

Om dagvatten inte kan avrinna via självfall i ledningar från lågpunkterna kan det bli aktuellt att pumpa 
dagvatten till befintlig anslutningspunkt i Gårdsvägen. 

De nedsänkta regnbäddarna kan göras djupare än förslagna dimensioner för att få plats med volymer större 
än 20 mm. Krossdiket och parkmiljön vid Lilla Frösunda kommer anläggas för att även utnyttjas vid större 
skyfall för att minska översvämningsrisken i planområdet. I dagvattenutredningen har endast de minsta 
dimensionerna angetts för att klara 20 mm regn men det finns goda förutsättningar att göra krossdiket 
betydligt större. 
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10.0 FORTSATTA UTREDNINGAR 
I det fortsatta projekteringsarbetet kommer mer detaljerade utredningar göras i samråd med arkitekter, 
konstruktörer och VA-projektörer för att bl.a. bestämma dagvattenanläggningarnas exakta utformning och 
placering. Det kommer även att krävas kompletterande geotekniska och hydrogeologiska undersökningar för 
att få mer detaljinformation om markförhållandena där anläggningarna ska placeras.  
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Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

Fabege och Skanska planerar tillsammans med Solna stad för att bygga nya 

kontorslokaler, bostäder mm, belägen öster om Arenastaden och Ostkustbanan.       

I samband med det arbetet har Ramboll tagit fram en skyfallsutredning för 

området. 

1.1 Omfattning 
I detta PM presenteras konkretiserade förslag för åtgärder för omhändertagandet 

av skyfall för Lilla Frösunda, Stora Frösunda, Gårdsvägen, Fröparken samt Tygeln 

1 och 3. Skyfallsåtgärdernas effekt är simulerade i en hydraulisk modell, en 

skyfallsmodell, för att bland annat visa vattennivån i områdets lågpunkt på 

Gårdsvägen. 

 

PM:et bygger på skyfallsåtgärder som arbetats fram av Ramboll, Structor, CF 

Möller architects, Landskapslaget samt även på underlag av L.T.V Laktena Trafik-

&Vägplanering AB. 

2. Tidigare utredningar 

2.1 Skyfallsutredning för detaljplan, Golder 
Golder visar i sin skyfallsutredning, daterad 2020-10-17, ett översiktligt resultat 

som beskriver att det lokala dagvattensystemet för området inte räcker till för 

skyfallshantering. En skyfallssimulering är därför utförd för befintlig situation samt 

för en framtida situation.  

 

Planområdet har en tydlig lågpunkt på Gårdsvägen mellan Tygeln 1 och 3 där 

risken för översvämning är stor och där vattennivån i lågpunktens översvämning 

är kritisk för befintlig och planerad bebyggelse. Enda avtappningen av lågpunkten 

är en befintlig dagvattenpumpstation. För att avhjälpa översvämningsrisken vid 

lågpunkten presenteras förslag till skyfallsåtgärder på flera platser uppströms i 

avrinningsområdet. Dessa åtgärder har sedan simulerats i modellen och 

vattennivån i lågpunkten minskar då från +5,72 till +4,66. 

2.2 Höjdstudie Haga Norra, Ramboll  
I Haga Norra, höjdstudie, daterad 2021-04-20, visas en analys av planerade 

markhöjder som tagits fram av Solna stad. Syftet med analysen var att arbeta 

vidare med de skyfallsåtgärder som föreslagits i Golders utredning i Haga Norra. 

Höjdstudien visar att skyfallet från vissa delar av Haga Norra inte kommer att 

kunna ledas in i de föreslagna skyfallsåtgärderna såsom det var tänkt i Golders 
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utredning. Studien visar också skyfallets rinnvägar, vilka flöden de har och hur 

stor volym som passerar i en specifik sektion under hela simuleringstiden, se Figur 

1: . Ett första övergripande förslag till konkretisering av skyfallsåtgärderna togs 

fram.  

 

 

Figur 1: Rinnvägar som leder skyfallet mot områdena där skyfallsmagasin 
planeras i Haga Norra. 

 

Rinnvägarnas flöden vid simulerat regn (100-års regn med klimatfaktor) varierar 

enligt Golders utredning, mellan 200 - 450 l/s vid Wijnbladsparken och ca 400 l/s 

vid Mathildatorget.  

3. Beskrivning av samtliga föreslagna skyfallsåtgärder 

I Figur 2:  visas en översiktsbild över alla skyfallsåtgärder som arbetats in i 

skyfallsmodellen. Tabellen visar den volym som respektive skyfallsåtgärd rymmer. 

Samtliga skyfallsåtgärder beskrivs nedan mer i detalj. 
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Figur 2: Översikt som visar alla skyfallsåtgärder som arbetats in i 
skyfallsmodellen. I tabellen visas den volym som respektive åtgärd rymmer. 

3.1 Matildatorget 
Vid ett skyfall behöver en total volym på ca 900 m3 hanteras på Matildatorget för 

att inte bidra med skyfallsvolym vid Tygeln 1 och 3. Lösningen som studerats är 

möjligheten att anlägga underjordiska skyfallsmagasin, så kallade kassettmagasin, 

under Matildatorget. I detta skede har ingen hänsyn tagits till gestaltningen på 

torget. Det finns i detta skede ingen dagvattenutredning för Mathildatorget utförd, 

varav principer för dagvattenhanteringen endast beskrivs som konsekvenser av 

skyfallsåtgärden. Skyfallsmagasinen och dagvattensystemet kommer att 

samordnas med de underjordiska parkeringsytorna.  

 

Matildatorget har en lutning på ca 3% mot Torfredsplatsen som ligger västerut i 

avrinningens riktning. Lösningsförslaget bygger på att stoppa vattnet innan det 

når Torfredsplatsen. För att förhindra att vattnet når Torfredsplatsen föreslås flera 

tvärgående ytvattenrännor och en längsgående ytvattenränna som leder 

skyfallsvattnet vidare till de underjordiska magasinen via bräddbrunnar. 

Rännornas placering går att anpassa till torgets utformning men behöver ligga 

tvärs över torgets hela bredd. 

 

För att hela skyfallsflödet ska kunna fångas upp har tre tvärgående rännor 

föreslagits på Matildatorget. En bedömning har gjorts att endast tvärgående 

rännor ej är tillräckligt för att få ner ett 100-årsregn till magasinen. Ett 

lösningsförslag är att komplettera med en längsgående ränna som löper längs 

med hela, eller delar av låglinjen längs torget. Förslag till placering av dessa 

rännor visas i Figur 3: F. 
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Figur 3: Förslag till placering av rännsystemet i Matildatorget. 

 

Det som varit styrande för bedömningen om placering av rännor och av de 

underjordiska magasinen har bl.a. varit schaktvinklar, överbyggnad för de körbara 

ytorna på torget och höjden på planerade dagvattennät. Schaktvinklarna har 

tagits fram för att kunna bedöma om det finns begränsningar i hur stor yta 

magasinen kan ha då de kan behöva kunna grävas upp och då schakten inte ska 

kunna påverka intilliggande byggnaders grundläggning.  

 

I detta skede har trafikklass E (60 ton) antagits för torgets överbyggnad, vilket 

ger en uppskattad överbyggnadstjocklek på 600 mm. Dagvattennätet beräknas 

ligga på ca 2 m djup enligt Systemhandling Solna, 2018-11-19. 

 

I lösningsförslaget eftersträvas att i största möjliga mån skilja dagvattnet från 

skyfallsvattnet. Detta görs genom att vattnet leds via i ytvattenrännorna ner till en 

bräddbrunn där bräddningen till skyfallsmagasinet ligger högre än 

dagvattenutloppet.  

 

Ytvattenrännorna, måste ha tillräcklig kapacitet för att hela flödet ska kunna rinna 

ner i dem och tillräcklig kapacitet när vattnet väl kommit ner i rännorna för 

avledning av skyfallsflödet. Ytvattenrännorna bedöms därför behöva flera utlopp 

som är kopplade på den ledning som leder vattnet vidare till bräddbrunnarna. Se 

principskiss i Figur 4: . 
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Figur 4: Principskiss med förklaringstext från leverantören Plastinject. 

 

Magasinens placering och utformning har tagits fram med målet att magasinen 

ska ta upp så liten yta som möjligt och samtidigt vara så grunda som möjligt.  

 

Magasinens utlopp kan antingen utformas med avtappning med självfall till 

dagvattensystemet eller till en brunn där en länspump kan placeras för tömning 

efter att magasinet utnyttjats. En självfallsanslutning begränsar höjden på 

magasinet vilket i sin tur påverkar magasinets area. I bilagorna 6 och 7 visas 

magasinsutformning med avtappning med självfall till dagvattensystemet. I bilaga 

7 visas också utformning av djupt magasin med utlopp till så kallad blindbrunn för 

länspump. 

 

Magasinen placeras på grund av torgets längdslutning, uppströms 

ytvattenrännorna. Ett djupare magasin kräver en mindre area och skulle därmed 

utgöra mindre risk för t ex tillgänglighet om magasinet skulle behöva grävas upp. 

Ett grundare magasin tar upp en större yta men uppgrävning går att säkerställa 

för säker schakt (att schakten ryms och inte underminerar intilliggande 

konstruktioner). Med en schaktvinkel på 4:1 kan magasinet ha en ännu större yta 

men detta medför att säker schakt inte uppfylls. Schaktväggarna kan då behöva 

spontas. För att få en bild av hur stor yta magasinen kan ta upp under mark med 

olika schaktvinklar och olika djup visas en sammanfattande bild i Figur 5. För 

sektioner för djupt och grunt magasin, se bilaga 6 och 7. Enligt bilden nedan är 

det endast förslag C som uppnår att magasinera en volym om >1000m3. Magasin 

A kan troligtvis ha en större area vid noggrannare utredning och skulle därmed 

kunna magasinera mer än nuvarande 900m3. 
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Figur 5: Utbredning av magasin beroende på schakt i Matildatorget. 

3.1.1 Reflektioner 
Eftersom Matildatorget troligtvis kommer att ha en rik gestaltning blir magasinens 

placering eventuellt en fråga att utreda med mer exakt noggrannhet. Större träd 

och stora fundament kan tex inte placeras på magasinen. Vidare bör även exakta 

placeringar och höjder för två underjordiska tunnlar mellan husen studeras mer 

detaljerat samt att planerade ledningar som till exempel VA och sopsug behöver 

samordnas med magasinslösningen. Eventuellt kan magasinen placeras ovanpå 

tunnlarna men detta skulle i så fall behöva utredas vidare.   

3.2 Wijnbladsparken 
Sex rinnvägar som leder skyfallet in mot Wijnbladsparken har identifierats, 

rinnväg 1, 2, 3, 4, 5 och 7, enligt Figur 6.  Den totala skyfallsvolymen som 

behöver hanteras i området är ca 3 000 m3. 
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Figur 6: Rinnvägar mot skyfallsåtgärd. 

 

Det finns i detta skede ingen komplett dagvattenutredning för Wijnbladsparken 

men ett dagvattenmagasin i form av ett kanal- eller dikesliknande stråk planeras i 

parken längs Almagatans norra kant.  

3.2.1 Princip för skyfallslösning 
Samtliga rinnvägar omhändertas och leds till skyfallsmagasinen som föreslås 

utformas som underjordiska magasin, under parken. Lösningarna delar upp 

hanteringen av dagvatten, som leds för anslutning mot ledningsnätet, och 

hantering av skyfall, som leds till de underjordiska magasinen. 

 

Ambitionen är att bevara utformningen som föreslås i Systemhandling Solna, 

2018-11-19, med undantag för omskevning av Almagatan (se vidare nedan).  

 

Se bilaga 1 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.2 Almagatans typsektion vid parken 
Förslaget för skyfallslösning bygger på att hela Almagatans vägsektion skevas 

med lutning mot parken, vilket skiljer sig mot förslaget i systemhandlingen där 

gatan är bomberad. En bomberad gata försvårar avrinningen mot parken och mot 

det dagvattenmagasin som också planeras längs med gatan i parkens södra kant. 

I Figur 7 visas sträckan på Almagatan som istället behöver skevas mot parken. 
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Figur 7: Almagatan, den sträcka som behöver skevas mot parken. 

3.2.3 Utformning av underjordiska skyfallsmagasin 
För att bevara utformningen och hantera den totala vattenvolymen vid skyfall 

föreslås underjordiska magasin anläggas. Att ha en ytlig lösning skulle innebära 

en sänkning av parkytan på flera meter vilket inte anses rimligt. 

 

Magasinens placering och utformning utgår ifrån att onödig schakt och bergkrock 

ska kunna undvikas i möjligaste mån. Lösningsförslaget bygger på att magasinen 

utformas med avtappning via blindbrunn där länsvattenpump kan placeras, då det 

med självfallsavtappning mot dagvattennätet är svårt att erhålla hela den 

vattenvolym som ska hanteras. Om avtappningen ska kunna ske med självfall 

behöver de två magasinen, som också föreslås ligga trappade i höjd (se bilaga 4), 

ha en mycket större area än det framtagna förslaget. Bergschakt kommer då att 

krävas.  

 

Magasinen är föreslagna att ha varsin blindbrunn för avtappning men skulle kunna 

seriekopplas så att de högre liggande magasinen avtappas till det lägst liggande 

magasinet. Detta skulle dock kräva en noggrannare studie för att volymen ska 

kunna fördelas mellan magasinen så att alla magasinen verkligen utnyttjas till sin 

fulla kapacitet och så att allt vatten inte rinner till det lägsta magasinet. Eventuellt 

kan avstängningsanordningar anordnas på ledningen mellan magasinen i så fall. 

 

Se bilaga 2 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.4 Rinnväg 3, 4 och 5 
Rinnvägarna norr om parken (3 och 4) samlas upp i brunnar bakom muren se 

Figur 8 som är planerad i parkens norra del. Muren dämmer vattnet innan det 
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rinner ner i kupolbrunnen som har en överkant några cm under murens överkant. 

Dagvattnet från dessa brunnar kopplas till dagvattendiket (dagvattenmagasinet) i 

söder, och skyfallet till det östra underjordiska magasinet. Brunnar och ledningar 

är djupa nog att ligga under överbyggnaden i parkytan och under murens 

grundläggning. 

 

 

Figur 8: Muren i Wijnbladsparken se markering i rött. (Projekterad plan Tyréns 
2018). 

 

Den östra rinnvägen (5) bedöms kunna hanteras genom modifiering av höjderna 

inom parken, till exempel genom att skapa lokala höjdryggar, och på så sätt kan 

vattnet ledas ytligt mot dagvattendiket i söder. Ambitionen för vidare projektering 

bör vara att få vattnet att rinna ner i dagvattendiket så långt österut i diket som 

möjligt. 

 

Se bilaga 5 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.5 Rinnväg 2 och 7 
Rinnväg 2 hanteras enligt samma princip som rinnväg 3 och 4. Här leds däremot 

dagvattnet till ledningsnätet och skyfallet till det västra underjordiska magasinet. 

 

Rinnväg 7 rör sig längs Almagatan Den nya skevningen av gatan, förstärkt med 

tvärgående rännor, typ ränndalar eller ytvattenrännor, gör att vattnet rinner längs 

den norra kantstenen på gatan. Kantstenen förses med släpp ned till 

dagvattendiket alternativt att ytvattenrännorna mynnar direkt i diket. Diket 

föreslås sektioneras med någon form utav murelement för att kunna fördröja 

dagvattnet på ett effektivt sätt. Murelementet förses med ett hål i botten för ett 

mindre konstant flöde av dagvatten. Vid skyfall kommer murarna däremot dämma 

vattnet och magasinera sin fulla kapacitet innan vattnet bräddas via kupolbrunnar 

som kopplas till de underjordiska magasinen. Överkant kupolbrunn ligger ett par 

cm under gatans höjd för att säkerställa att vattnet vid skyfall inte rinner vidare 

på gatan.  
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Se bilaga 4 för detaljerad och skalenlig handling. 

 
Den bästa lösningen för gatan vore om ingen kantsten alls sätts utan att vattnet 

kan avrinna direkt från en enkelsidigt skevad gata ner mot det längsgående 

dagvattenmagasinet. Det är viktigt att skyfallet verkligen stoppas tvärs över gatan 

och leds ner i systemet, annars byggs ett för stort skyfallsmagasin till ingen nytta. 

Ett skyfallsflöde är stort och kommer att rinna längs en gata, på större delen av 

gatan med ett vattendjup på kanske någon decimeter. Det behöver styras tydligt 

så att flödet skärs av tvärs över gatan.  

3.2.6 Rinnväg 1 

Vattnet fångas upp genom att ett dikesavslut i slänten skapas. Nedsänkningen 

dämmer vattnet tills det bräddar i en kupolbrunn. Dagvattnet leds till 

ledningsnätet och skyfallet leds i ledning till det västra underjordiska magasinet.  

 

Se bilaga 3 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.7 Reflektioner  
Det finns anledning att se över placeringen av träd i förhållande till placering av de 

underjordiska magasinen. De större träden behöver minst ha 1 000 mm djup 

växtbädd. Det är också viktigt att se över artvalen så att arter som står i torra 

lägen, exempelvis längst öster ut i dagvattendiket kan klara av torra och 

näringsfattiga perioder. Vidare finns det anledning att titta närmre på vilka platser 

man lokalt kan sänka ner i parken för att avlasta flödena vid normala regn. Detta 

kommer dock inte ha någon nämnvärd påverkan på skyfallshanteringen.  

3.3 Allmänna principer för skyfallsåtgärder i Mathildatorget och 

Wijnbladsparken 
Det nya ledningsnätet för dagvatten i Haga Norra är dimensionerade för att upp i 

markytan kunna hantera ett 30-års regn. Befintligt ledningsnät nedströms klarar 

inte ett 30-års regn med trycklinjen under marknivån enligt Solna Vatten. På 

grund av att skyfallsmagasinen är underjordiska och då bräddningen till 

skyfallsmagasinen sker via samma brunnar som hanterar dagvattnet, kommer 

bräddningen till skyfallsmagasinen ske innan dimensionerande regn fyllt systemet. 

Exakt vid vilket regn är svårt att avgöra utan en hydraulisk modellkontroll, där 

både ytavrinningen och hela dagvattensystemet är inlagt. Uppskattningsvis 

kommer bräddningen börja ske vid ett 20-årsregn. När bräddningen sker via 

dagvattenmagasinet längs Almagatan bräddar större regn än 30-årsregnet till 

skyfallsmagasinen. 

 

Inloppen i kupolsilsbrunnar, dimension 1 000 mm med stor betäckning, är 

tillräckligt stora för flödena ner från backen mot Wijnbladsparken. Brunnarna 

behöver placeras något nedsänkta bakom den föreslagna muren för att intagets 

fulla kapacitet ska kunna utnyttjas. Muren behöver alltså vara lite högre än 

kupolsilens höjd. Ytavvattningsrännorna på Mathildatorget finns också för den 

kapacitet som behövs där. Det är dock viktigt i alla lösningarna, att 
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utloppsledningarna från brunnar och rännor också har tillräcklig kapacitet för att 

obehindrat leda flödet vidare.  

 

Den detaljerade höjdsättningen i Wijnbladsparkens dagvattenmagasin (diket) är 

mycket viktig för att dagvattnet (upp till dimensionerande regn, eller strax 

därunder) ska kunna skiljas från skyfallet (över dimensionerande regn). 

 

Självtömmande magasin går endast att skapa om magasinens botten ligger högre 

än det planerade dagvattennätet. Dagvattennätet som redan är anlagt ligger på ca 

2 m djup.  

 

Magasinen behöver ligga med tillräcklig täckning för att bärigheten ska fungera, 

både för magasinen och för vägkonstruktionen (se vidare i kap 5 om bärighet). 

Det innebär att magasinens ovankant hamnar på ca 1 m djup. Fluktueringsnivån i 

magasinen blir då mellan -1 och -2 m under markytan, vilket ger en stor area för 

magasinen eftersom de blir grunda. Djupa magasin ger en mindre area, men 

självfallsavtömning blir svårt till omöjligt.  

 

Att göra magasinen täta för att hindra inläckage är möjligt, men grundvattennivån 

i området ligger tillräckligt lågt för att inte påverka magasinen. Om magasinens 

botten inte tätas kan en del av vattenvolymen infiltrera. Att ha infiltration som 

enda avtappningsmöjlighet kommer orsaka att vatten blir stående i magasinen 

under en mycket lång tid innan de är tomma och lösningen rekommenderas i så 

fall att kombineras med blindbrunn för länspumpning. Där risken för förorenad 

mark finns ska magasinen utformas täta. 

 

Inom Wijnbladsparken omfattas skyfallsanläggningen primärt av magasinering 

över och under mark. Magasineringen innebär fördröjning av dagvattnet. En 

mindre del av vattnet kan komma att infiltreras i mark men möjligheten är 

begränsad eftersom den omättade zonen är liten upp mot höjdområdet vid Stora 

Frösunda som ligger på berg. I den mån det finns markföroreningar finns de i 

fyllning som kommer att behöva schaktas ur för själva anläggningen. Precis 

nedströms Wijnbladsparken finns en spilloljeförorening från Bilia som kommer att 

saneras. Sammantaget kommer det inte finnas några markföroreningar som kan 

påverkas av infiltration från skyfallsanläggningen.  

 

Inom Mathildatorget omfattas skyfallsanläggningen av magasinering av 

dagvattnet men med större möjlighet till infiltration eftersom den omättade zonen 

är större. För att infiltration ska fungera behöver anläggningen ligga i sandlager 

som är oförorenade. Vid Mathildatorget finns mindre föroreningar i fyllningen som 

utgör överskottsmassor och som kommer att omhändertas. Anmälan enligt 

miljöbalken om efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd för Mathildatorget och kvarter 1 är inlämnad och 

under behandling hos Solna stad. 
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Infiltration under alla skyfallsanläggningar är till sin natur lokal och tillfällig. För 

markföroreningar är den storskaliga infiltrationen över lång tid vad som kommer 

att påverka föroreningsspridningen.   

3.4 Lilla Frösunda 
Skyfallsåtgärderna har arbetats fram av Landskapslaget 2021. 

3.4.1 Parken 
Lilla Frösunda fungerar redan idag som dagvattenmagasin med utlopp till 

dagvattensystemet. Den främsta anledningen till parkens omgestaltning är att 

ytan ska magasinera vatten vid skyfall. I parken finns en befintlig damm som är 

kopplad till dagvattenledningar längs Kolonnvägen. För att kunna magasinera ett 

skyfall behöver en dammvall byggas i den nordvästra delen av parken. Total 

fördröjningsvolym i Lilla Frösunda uppgår till 11 000 m3. Vid ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 utnyttjas dock enbart 9000 m3 av den totala 

fördröjningsvolymen. För att skyfallsvattnet ska styras in i magasinet görs även en 

del höjdsättningsåtgärder på gångvägen upp mot Ballongberget. Utloppet från 

magasinet behöver förses med återströmningsskydd, tex backventil pga att 

utloppsledningen ligger lågt i förhållande till ledningsnätet. 

Åtgärdens placering visas i Figur 9 och en sektion genom parken med 

skyfallsåtgärden i Figur 10. 

 

 

Figur 9: Skyfallsåtgärd i Lilla Frösunda visas inringad i figuren. 
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Figur 10: Sektion genom skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget 2021) 

 

Magasinet kan rymma en större volym än vad som krävs för 100-års regnet med 

klimatfaktor vilket ger en säkerhet för hantering av något större regn eller en 

marginal för förändrade förutsättningar i kommande skeden. 

3.4.2 G/C tunnel 
Genom att stänga G/C-tunneln som går under Kolonnvägen vid Lilla Frösunda 

förhindras skyfallsvatten att rinna ner mot Gårdsvägen via portalen på fastigheten 

Stigbygeln 6. Tunneln blir istället ett skyfallsmagasin som beräknas rymma 120m3 

genom att den västra delen av tunneln stängs. Nedledning av vatten sker via 

dagvattenbrunnar. Avtappning sker antingen till dagvattennätet eller till 

blindbrunn för länspumpning. 

3.5 Gårdsvägen  
Längs Gårdsvägen ligger byggnaderna Tömmen 1 och 2 och Stigbygeln 2, 3 och 5. 

I gränderna mellan husen föreslås underjordiska kassettmagasin för att hantera 

skyfallsvatten dels från kvarteren i sig och dels från Gårdsvägen. Den 

skyfallsvolym som behöver magasineras lokalt vid Gårdsvägen är ca 800 m3 enligt 

Golders utredning 2020-10-17. Under arbetet med denna utredning har 

magasinsbehovet visat sig behöva vara större än i den tidigare utredningen. 

3.5.1 Gränderna  
I gränderna föreslås tre underjordiska kassettmagasin som kan magasinera en 

volym om totalt 1150 m3. Magasinet mellan Tömmen 1 och Stigbygeln 3 kopplas 

samman med ett befintligt bergrum där ytterligare en volym om 400 m3 kan 

magasineras. Bergrummet seriekopplas då med skyfallsmagasinet så att vatten 

kan ledas från skyfallsmagasinet till bergrummet när vattennivån stiger i 

magasinet. Området kring Gårdsvägen kan därmed totalt magasinera 1550 m3. 

Placering av åtgärderna visas i Figur 11. För principskiss se bilaga 8. 
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Figur 11: Skyfallsåtgärderna vid Gårdsvägen visas inringade i figuren. 

  

I söder från anslutningen till Kolonnvägen är Gårdsvägen höjdsatt bomberad för 

att driva vattnet från Kolonnvägen och söder ifrån mot parkens sydöstra del. Efter 

inledningen av vattnet till parken är gatan enkelskevad mot gränderna för att leda 

skyfallet till de underjordiska magasinen. För princip för gränderna, se bilaga 8. 
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Figur 12: Vattnets väg, gatans höjdsättning LTV AB 2021.  

 

För att få ner vattnet i magasinen i gränderna skapas upphöjda ytor nedströms 

gränderna. De upphöjda ytorna samt kvartersmarken lutar sedan mot nedsänkta 

växtbäddar. Under växtbädden i gränden är kassettmagasinet placerat med 

avtappning till dagvattenledning eller bräddbrunnar (ø600mm). Bräddbrunnarna 

ligger upphöjda i de nedsänka växtbäddarna med samma höjd på betäckningens 

inloppsnivå som den upphöjda ytans högsta nivå. Princip visas i bilaga 8. 

3.6 Fröparken 
Fröparken är idag en lekpark vid Gårdsvägen. Här föreslås ett underjordiskt 

skyfallsmagasin som ska kunna magasinera 1450 m3. För att tvinga in flödet till 

magasinet har gatorna runtomkring höjdsatts så att vattnet leds in i parkens 

sydöstra del från Gårdsvägen där vägen är bomberad. Gårdsvägen är därefter 

enkelskevad österut mot gränderna längs med parkens sträckning. Rinnvägar som 

kommer söderifrån ner mot parken fångas upp genom dämning och via 

kupolbrunnar som tar hand om det dämda vattnet och leder ner det till magasinet. 

 

 

Figur 13: Fröparken, skyfallsmagasin. Bilden visar principen för magasinets 
utbredning. Höjderna är ej gällande. (Illustration: Landskapslaget 2021)  
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Vid Rättarvägen, på parkens västra sida, skapas en tydlig avskärning av flödet i 

form av t ex en lokal sänka eller upphöjning på vägen. Om lokal sänka eller 

upphöjning inte är genomförbart kan skyfallsflödet tas in i en eller flera parallellt 

liggande ytavvattningsrännor och på så vis ledas in i parken. Detta för att tvinga 

ett så stort skyfallsflöde som möjligt in i parken.   

3.7 Tygeln 1 
Placering av skyfallsåtgärd vid fastigheten visas i Figur 14. 

 

Figur 14: Skyfallsåtgärder för Tygel 3 visas inringad i figuren. 

 

Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen består av angöringsytor, parkeringsyta samt 

av en nedsänkt växtyta se figur. I den nedsänkta växtytan sätts upphöjda 

kupolsilsbrunnar med dimension 1000 mm som översvämningsvatten vid skyfall, 

kan brädda ner i. Brunnarnas utlopp leder vattnet till ett undergjordiskt magasin, t 

ex ett kassettmagasin som placeras under den södra angöringsytan och 

parkeringsytan. Magasinets volym blir 240 m3 för att anläggning, drift och 

underhåll ska vara möjligt utan att byggnaden och träd påverkas nämnvärt.  

 

Magasinet planeras att vara ca 1 m djupt. Ett grundare magasin underlättar både 

vid anläggning och skötsel. Ett djupare magasin skulle kunna innebära att 

magasinets yta minskar och ändå behålla samma volymkapacitet. Det kräver dock 

vidare utredning och mer detaljerad projektering om hur avtappning av 

skyfallsvattnet ska ske då om utloppsnivån inte fungerar för självfallsavtömning. 

 

Magasinets utlopp ansluts med självfallsledning till befintligt dagvattennät. 

Principen visas i plan i Figur 15: Underjordiskt kassettmagasin tygeln 1. Volym 

230 m3. Utformingsplanen är framtagen av Landskapslaget (2021) och 

skyfallsåtgärderna är framtagna av Ramboll. 

 

Figur 15: Underjordiskt kassettmagasin tygeln 1. Volym 230 m3. Utformingsplanen 

är framtagen av Landskapslaget (2021) och skyfallsåtgärderna är framtagna av 
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Ramboll.

 

Figur 15: Underjordiskt kassettmagasin tygeln 1. Volym 230 m3. Utformingsplanen 
är framtagen av Landskapslaget (2021) och skyfallsåtgärderna är framtagna av 

Ramboll. 

 

Figur 16: Profil Underjordiskt magasin för Tygeln 1. 

3.8 Tygeln 3 
Norr om tygeln 1 ligger Tygeln 3. Ytan väster om byggnaden Tygeln 3 är idag en 

smal grön parkering invid järnvägsspåret. För att hantera skyfallsvattnet här 

föreslås två underjordiska kassettmagasin om 60m3 vardera, dvs totalt 120m3. 

Magasinen sammanlänkas med en ledning till ett kommunicerande kärl. 

Magasinets avtappning föreslås ske med självfall till dagvattensystemet. Principen 

visas i figur Figur 17. Magasinen grävs ned och det finns möjlighet med en 

täckning på ca 1 meter vilket gör att ytan även fungerar bra som växtbädd med 

möjlig plantering för buskar och mindre träd. En möjlig lösning skulle även vara 

att anlägga ett krossdike eller annan typ av ytlig lösning, något som dock utreds 

vidare innan antagande av detaljplan.   
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Figur 17: Två separata underjordiska magasin som ett kommunicerande kärl. 

Möjlig skyfallsvolym som magasinen kan hantera är 120m3. Magasinen ligger 
nedgrävda i en yta som för övrigt kan fungera som växtbädd för mindre träd och 
buskar. Utformningsplanen är framtagen av Landskapslaget (2021) och 
skyfallsåtgärderna är framtagna av Ramboll (2021).  

4. Skyfallsmodell 

4.1 Modelltyp 
Skyfallsmodellen är uppbyggd i DHI:s mjukvaruprogram MIKE FLOOD och är en 

tvåvägskopplad modell som tar hänsyn till den ytliga markavrinningen och den del 

av avrinningen som ledningsnätet hanterar. 

 

Markavrinningsmodellen är en hydrodynamisk 2D-modell som är uppbyggd av 

Ramboll i programvaran MIKE 21. Ledningsnätsmodellen har erhållit från Solna 

Vatten och är en 1D-modell som täcker in stora delar av Solna kommuns befintliga 

ledningsnät. Genom att koppla dessa två modeller har det dynamiska utbytet 

mellan markyta och ledningsnät kunna modellerats. 

4.2 Underlag 
Underlag som använts för modellens uppbyggnad är: 

• SBG_Rastabacken_20191014_1_djo.mdb (MIKE URBAN-modell) 

• Lantmäteriets GSD-höjddata, grid 2+ (hämtad från SCALGO) 

• SGU:s jordartkarta (hämtad från SCALGO) 

• Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata (hämtad från SCALGO) 

• PM pumpstation Gårdsvägen 20150421.pdf (Tyréns, 2015-04-21) 

o GV-2014-021.pdf 

o GV-2014-022.pdf 

o GV-2014-023.pdf 

o GV-2014-024.pdf 
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o GV-2014-025.pdf 

o GV-2014-026.pdf 

• Utökad samlingskarta Signalen_mod2.dwg 

• inm badhus 3d.dwg (Nivåer kring ishallen) 

• L-31-P-01.dwg (Nivåer kring ICA, 2020-03-17) 

• Solna station dag.dwg (Ledningskarta, 2019-11-14) 

• Gårdsvägen VA 2019-11-18.dwg (Ledningskarta) 

• Kolonnvägen GIIIB VA.dwg (Ledningskarta, 2019-12-13) 

• Lilla Frösunda VA.dwg (Ledningskarta, 2019-12-13) 

4.3 Modellerat område 
Skyfallsmodellen har avgränsats genom att analysera de delavrinningsområden 

som ligger kring studieområdet. För att säkerställa att samtliga flöden som kan 

tänkas påverkas av den framtida exploateringen och eventuella åtgärder har ett 

område större än det avrinningsområde som avrinner till Gårdsvägen inkluderats i 

markavrinningsmodellen. Modellerat område redovisas i Figur 18. 

 

 

Figur 18: Område som inkluderats i markavrinningsmodellen inramat med röd 
linje. 
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4.4 Höjdmodell 

4.4.1 Befintligt scenario 

Ett scenario med befintliga markhöjder har simulerats för att kunna utgöra ett 

jämförelsescenario (”nollalternativ”), det vill säga för att kunna analysera 

konsekvenserna av den planerade exploateringen kring Gårdsvägen. Befintliga 

markhöjder baseras på Lantmäteriets nationella höjdmodell ”GSD-höjddata, grid 

2+” och har en upplösning på 2x2 m i horisontalplanet. Nollalternativet inkluderar 

planerade byggnader och höjder inom Haga Norra då byggnation inom detta 

område redan har påbörjats. Skyfallsåtgärder inom Haga Norra har dock inte 

inkluderats i nollalternativet. 

4.4.2 Framtida scenario 

Framtida höjdmodell har utgått från befintlig höjdmodell där projekterade vägar, 

byggnader och skyfallsåtgärder har arbetats in i höjdmodellen i GIS. De 

projekterade vägarna innefattar Kolonnvägen och Gårdsvägen, och de planerade 

byggnader innefattar Kv Tygeln 1 & 3, Tömmaren 1 samt Stigbygeln 2, 3 och 5. 

Även planerad utformning av Lilla Frösunda samt framtida GC-väg söder om Kv 

Ballongberget 1 har inkluderats i höjdmodellen, se Figur 19. Även framtida 

byggnad närmast denna GC-väg har inkluderats. Det bör noteras att övriga, 

framtida marknivåer inom Kv Ballongberget 1 inte har inkluderats i höjdmodellen 

då underlag saknats. 

 

Planerad exploatering vid Solna Station har inte inkluderats i höjdmodellen. Enligt 

uppgift från Skanska/Fabege kommer vatten vid skyfall inte avledas mot 

Gårdsvägen i framtiden, utan vatten från exploateringen avleds istället mot västra 

sidan av järnvägen. För att säkerställa att vatten från området inte leds till 

Gårdsvägen utan att lägga in exploateringen i höjdmodellen har en mindre vall 

lagts in vilket skapar en fiktiv ansamling av vatten. Detta bedöms ge ett likvärdigt 

översvämningsresultat för området kring Gårdsvägen, jämfört med att lägga in 

hela exploateringen i höjdmodellen. Det lokala avrinningsområdet bakom den lilla 

vallen är mycket litet och det vatten som hamnar där sprider sig i järnvägens 

ballast. Om vallen skulle tas bort i modellen kommer resultatet inte påverkas 

nämnvärt. Avrinningen från Rättarevägen blockeras inte med vallen.  

 

Till följd av höjdmodellens upplösning på 2x2 m i horisontalplanet är det inte 

möjligt att få med markytans alla detaljer som kan tänkas bidra vid skyfall. För att 

modellen ska fungera som planerat har vissa justeringar gjorts. Exempelvis har en 

vall lagts in över Rättarvägen för att avleda vatten till Fröparken, vilket 

projekterad väg kommer göra. Vallen bidrar inte till någon fördröjningsvolym, 

utan enbart till att det underjordiska magasinet i Fröparken fylls som planerat. 

Detta gäller även Almagatan där delar av vägen i höjd med Wijnbladsparken ska 

avvattnas till Wijnbladsparken men inte gör det till följd av höjdmodellens 

upplösning.  

 
En lång vall inom järnvägen har lagts in i höjdmodellen (se ”Plattform” i Figur 19), 

vilket är ett återskapande av en plattform som tagits bort av Scalgo (från vilken 
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höjdmodellen är hämtad). Plattformen är befintlig och bedöms hindra vatten från 

att rinna från östra till västra sidan om järnvägen, och återinförandet av denna 

plattform leder till att skyfallsvatten som rinner i/på järnvägen nu rinner på 

samma sätt i modellen som i verkligheten. 

 

 

Figur 19: Framtida höjder, byggnader och ytliga skyfallsåtgärder kring Gårdsvägen 

och Haga Norra. 

 
 

4.5 Underjordiska skyfallslösningar 
Samtliga underjordiska magasin som presenteras i kapitel 3 har inkluderats i 

ledningsnätsmodellen. Det underjordiska magasinet i Fröparken har beskrivits som 

en ”Basin” i MIKE URBAN, medan övriga magasin (inklusive igensatt GC-tunnel vid 

Lilla Frösunda) beskrivits som rörmagasin av modelltekniska skäl. Syftet med att 

inkludera magasinen har varit att säkerställa att rätt fördröjningsvolym finns 

beskriven i modellen, medan exakt utformning och funktion har bedömts vara 

sekundärt. 

 

De underjordiska magasinen har i modellen inte kopplats till övrigt ledningsnät, 

utan de har enbart fyllts via ytliga inflöden och har inte haft någon form av 

avtappning. Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet är 

det viktigt att de även förses med avstängning för avtömning när vatten i det 

övriga ledningsnätet har runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Detta 

skulle säkerställa att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga 

ledningsnätet vid skyfall. 

Fiktiv 

vall 

Plattform 
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4.6 Regn 
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 

1,25 av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlström metodik i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total 

varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet 

på 258 mm/h. Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm, 

se Figur 20. 

 

Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 4 h för att 

säkerhetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala 

översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är således 10 h. Regnet 

har belastats direkt på markytan istället för MIKE URBANS avrinningsområden.  

 

 

Figur 20: CDS-regn som använts i simuleringen. Återkomsttiden är 100 år med en 
klimatfaktor på 1,25. Y-axeln redovisar nederbördsintensitet (mm/h), medan X-
axeln redovisar tid. 

4.7 Infiltration 
Den infiltration som kan ske i genomsläppliga ytor (grönytor) i den här 

utredningens modell grundar sig på den metodik som togs fram vid upprättandet 

av Stockholms stads skyfallsmodell. Infiltrationen har inkluderats genom en så 

kallad infiltrationsmodul som beaktar de parametrar som presenteras nedan och i 

Tabell 1. Då infiltration vid skyfall är starkt beroende av lokala förutsättningar som 

är svåra att förutse har metodiken framtagen av Stockholms stad justerats i 

denna utredning för att få ett mer konservativt resultat med större 

säkerhetsmarginal. För mer detaljerad information om infiltrationsmodulen och 

dess antaganden hänvisas till Stockholm stads skyfallsmodellsrapport (SVOA, 

2018). 
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4.7.1 Infiltrationshastighet  
Infiltrationshastighet genom det översta jordlagret antas vara konstant över 

samtliga grönytor (baserat på Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata), även 

om infiltrationshastigheten i verkligheten varierar stort. Ingen infiltration sker på 

hårdgjorda ytor. Infiltrationshastigheten baseras enligt Stockholm stad på värden 

från litteraturen samt på kalibrering av skyfallet i Malmö 2014 som DHI utfört. 

4.7.2 Översta jordlagrets mäktighet  
Det översta jordlagrets mäktighet antas vara konstant (0,3 m) i modellen, medan 

den i verkligheten varierar. 

4.7.3 Översta jordlagrets porositet  
Porositeten antas vara konstant i modellen, men varierar i verkligheten beroende 

på typ av jordart.  

4.7.4 Läckagehastighet  
Avser den hastighet som vatten kan perkolera från översta jordlagret till de 

underliggande jordarterna, vilken varierar beroende på jordart. De underliggande 

jordarterna inom modellen har differentierats från SGU:s jordartskarta. 

4.7.5 Initialt vatteninnehåll 
Det initiala vatteninnehållet avser mättnadsgraden i de olika jordarterna vid 

simuleringens början. I denna utredning har mättnadsgraden för samtliga 

jordarter satts till 100% vilket skiljer sig från Stockholms stads skyfallsmodell. I 

verkligheten är det troligt att mättnadsgraden är lägre, men värdet har valts då 

det leder till att en mindre mängd vatten infiltrerar vilket ger en 

säkerhetsmarginal. Schematisk exempelbild visas i Figur 21 och parametrar för 

infiltrationsmodulen visas i Tabell 1. 

 

 

Figur 21: Schematisk exempelbild över infiltrationsmodulens olika delar. 

 

Tabell 1. Parametervärden som använts i infiltrationsmodulen. 

 Grönytor Hårdgjorda ytor 
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Infiltrationshastighet (mm/h) 36 0 

Porositet (%) 40 40 

Mäktighet (m) 0,3 0,3 

 
Grus, sand, 

åsmaterial 

Morän och 

växtlagring 

Organisk 

jord 

Silt och 

lera 

Berg i 

dagen 

Läckagehastighet (mm/h) 360 36 3,6 0,36 0 

Initialt vatteninnehåll (%) 100 100 100 100 100 

 

4.8 Ledningar 
Befintliga ledningar inom studieområdet baseras på de ledningar som inkluderats i 

den erhållna MIKE URBAN-modellen. Vissa sträckor har dock justerats då de 

förändrats sedan modellen upprättades. I Figur 22 presenteras de ledningar och 

brunnar som uppdaterats i aktuell modell. Uppdateringen inkluderar vattengångar, 

ledningsdimensioner och sträckning. Vissa ledningssträckor saknar uppgift om 

vattengångar, varpå de har antagits och interpolerats fram. Interpolerade och 

antagna ledningssträckor presenteras i Figur 23. 

 

 

Figur 22: Ledningar och brunnar inlagda/uppdaterade utifrån underlagsfilerna 

Solna station dag.dwg och Gårdsvägen VA.dwg markerade med ljusblått. 

 

Slopad ledning 
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Figur 23: Ledningssträckor med bristande information om vattengång markerade 
med ljusblått. 

4.9 Dagvattenpumpstation vid Gårdsvägen 
I den erhållna modellen från Solna Vatten var pumpstationen placerad i norra 

änden av Gårdsvägen. Pumpstationen har i denna utredning placerats på den plats 

där den i verkligheten har anlagts mellan Kv Stigbygeln 5 och 6. Maximal 

pumpkapacitet uppgår till 1100 l/s. Start- och stoppnivå finns dokumenterad i 

Tyréns rapport PM pumpstation Gårdsvägen 20150421.pdf. Nivåerna är enligt 

rapporten preliminära. Nivåerna har i modellen utgått från rapportens relativa 

start- och stopnivåer till sumpbotten, och justerats efter pumpritningarnas 

angivna sumpbotten. Pumpsumpen har en volym på cirka 80 m3. 

 

Tabell 2. Inlagda parametrar för de tre olika pumparna i Gårdsvägens 
pumpstation. 

Pump Startnivå Stoppnivå Kapacitet 

Pump_Gårdsvägen_P1 +2,35 m +0,55 m 550 l/s 

Pump_Gårdsvägen_P2 +2,75 m +0,55 m 350 l/s 

Pump_Gårdsvägen_P3 +3,15 m +0,55 m 200 l/s 

 

4.10 Järnväg 
I Lantmäteriets höjdmodell representeras järnvägen med ballastens högsta nivå, 

och tar således in höjd för att vatten idag kan brädda in från omgivande mark till 

järnvägens ballast på en lägre nivå. Då detta är en förutsättning som kan tänkas 

påverka nivån i Gårdsvägen har ballastens hålrum representerats i modellen som 

ett 500 m långt magasin längs med Solna station. Enligt uppgift från Golder 

Associates har ballasten ett djup på 0,6 m. Ballasten har antagits ha en porositet 

RAMB LL 



 
  

 

26 av 37 

 

 

 

Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

Unr 1320053926 
 o

:\
m

m
a
1
\w

v
a
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
3
9
2
6
\1

_
u
_
a
d
m

\5
_
k
v
a
li
te

t\
g
ra

n
s
k
n
in

g
\2

0
2
1
-1

1
-1

2
 k

o
m

p
le

tt
e
ri

n
g
 a

v
 n

y
a
 s

y
n
p
u
n
k
te

r\
2
0
2
1
-1

1
-1

2
_
b
il
a
g
a
 1

 s
k
y
fa

ll
s
u
tr

e
d
n
in

g
 t

y
g
e
ln

 1
 3

 m
fl
.d

o
c
x
 

på 30%, varpå spårets verkliga bredd reducerats till 30%. I modellen 

representeras därför porositeten som en enda volym, istället för ett nätverk av 

små sammanhängande hålrum. Ballastens råhet har satts till ett relativt lågt 

Manningstal på 9 för att efterlikna den tröghet ballasten utövar på flödena. Ett 

dynamiskt utbyte mellan markytan och ballasten sker på 6 platser där 

översvämning uppstår. I norra delen av modellerad ballast finns ett fiktivt utlopp. 

4.11 Resultat och diskussion 

4.11.1 Befintlig situation 
Golder visar i sin skyfallsutredning, daterad 2020-10-17, ett översiktligt resultat 

som beskriver att det lokala dagvattensystemet för området inte räcker till för 

skyfallshantering. Gårdsvägen är en befintlig lågpunkt som beräknas 

översvämmas vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, med en maximal 

vattennivån på cirka +5,72 m.  

4.11.2 Framtida situation med åtgärder 
I Figur 24 och Figur 27 presenteras beräknat maximalt översvämningsdjup vid ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,25 inom området kring Gårdsvägen, Lilla 

Frösunda och Haga Norra. Det bör noteras att de maximala vattendjupen inte 

nödvändigtvis inträffar vid samma tidpunkt, utan resultatet är en sammanställning 

av alla maximala vattendjup under simuleringsperioden. 

 

Inom Gårdsvägens lågpunkt visar resultatet på att den maximala vattennivån 

uppgår till +4,76 m vilket är cirka 1 m lägre jämfört med befintlig situation. 

Vattennivån leder till att ett generellt vattendjup på ca 0,5 m blir stående mot 

delar av Tygeln 1:s fasad. Översvämningen bedöms delvis uppstå till följd av att 

Gårdsvägen är ett instängt område som förlitar sig på ledningsnätet och 

dagvattenpumpstationen för att tömmas på inkommande vatten. Vid regn med 

hög regnintensitet riskerar därför inflödet till lågpunkten att bli högre än 

pumpstationens kapacitet, varpå vattennivån stiger och översvämningen uppstår. 

Genom anläggande av föreslagna skyfallsåtgärder (magasin och dammar) fördröjs 

och minskar inflödet till Gårdsvägen vilket leder till en lägre översvämningsnivå 

jämfört med befintlig situation och framtida situation utan åtgärder. Till följd av 

att vattennivån i framtiden blir lägre jämfört med befintlig situation bedöms även 

mängden vatten som bräddar till järnvägen från Gårdsvägen att minska. 

 

Mellan järnvägen och Tygeln 3 syns vattendjup på upp till 1 m, och dessa relativt 

höga vattendjup bedöms till stor del vara modelltekniska. Området mellan 

byggnad och järnvägen är smalt och måste därför representeras av väldigt få 

celler i höjdmodellen vilka får en varierande höjd. Detta medför att flödet blir 

begränsande och vatten fastnar vilket ger en felaktig bild av 

översvämningssituationen. Framförallt är det vatten från lågpunkten i Gårdsvägen 

som dämmer över till magasinet eller krossdiket vid Tygeln 3. Endast en liten del 

av flödet kommer norrifrån. Området bör dock beaktas i fortsatt projektering för 

att säkerställa att vatten inte blir stående/instängt inom området. 
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Figur 24: Beräknat maximalt översvämningsdjup vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 för framtida situation med åtgärder. 
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Den framtida dammen i Lilla Frösunda bidrar till att översvämningsdjupet inom 

Gårdsvägen blir lägre jämfört med befintlig situation. Den nya dammen beräknas 

få ett maximalt vattendjup på cirka 3 m, och en vattennivå på ca +8,92 m. Väster 

om dammen ligger Kv Ballongberget 1, inom vilket framtida marknivåer till stor 

del saknas. Vissa (grova) höjder har dock inkluderats kring förskolegården, samt 

en planerad byggnad. Inom förskolegården bildas djup på upp till 0,2–0,3 m vilket 

till stor del bedöms bero på den grova höjdsättningen. Området ligger dock 

utanför detta projekt, och det vatten som flödar dit kommer främst från Kv 

Ballongberget 1 och bör därför utredas vidare inom det projektet. 

 

Resultatet visar på att det väster om Tygeln 1 uppstår två översvämningar vid 

skyfall, där den södra översvämningen är större än den norra. 

Översvämningsnivån inom detta område styrs till stor del av tröskelnivån som är 

placerad mellan stationsbyggnaden och Tygeln 1. Då höjdmodellen inom området 

kring tröskelnivån bygger på en grov höjdsättning samt att området är smalt 

vilket gör att det representeras av få celler råder viss osäkerhet kring resultatet 

från skyfallsmodellen. Inom området för den södra översvämningen finns ett 

underjordiskt magasin samt ytlig magasinering. Grönytan söder om 

stationsbyggnaden planeras vara nedsänkt och utgöra ett kommunicerande kärl 

med parkeringsytan. Grönytans nedsänkning finns dock inte representerad i 

höjdmodellen, och ledningsnät saknas inom området. Genom att inkludera den 

nedsänkta grönytan och ledningsnät inom området bedöms vattennivån eventuellt 

kunna bli lägre än vad som presenteras i denna rapport. Innan antagande av 

detaljplanen utreds mer noggrant om grönytan kan utökas för att sänka 

översvämningsnivåerna på platsen. Att öka det underjordiska magasinets volym 

för att säkerställa att inget vatten blir stående på ytan bedöms däremot vara svårt 

till följd av geoteknik, grundvattennivå samt närheten till järnvägen.  

 

Resultatet från skyfallsmodellen visar på att översvämning uppstår söder om 

Tygeln 1 vilket leder till att ett vattendjup på cirka 0,1 – 0,2 m blir stående mot 

fasaden. Höjdmodellens marknivåer inom denna lågpunkt stämmer dock inte helt 

överens med de planerade, varpå ett felaktigt resultat redovisas. Skillnaden 

mellan höjdmodellens nivåer och planerade nivåer är främst tröskelnivån mellan 

lågpunkten och Gårdsvägen, där planerad nivå är +5,65 m medan höjdmodellen 

är +5,85 m. Med den planerade tröskelnivån på +5,65 m bedöms istället den 

maximala vattennivån bli något högre än +5,65 m. Till följd av att 

avrinningsområdet till denna lågpunkt är liten bedöms flödet bli relativt litet, varpå 

vattnet kan brädda ut på tröskelnivån obehindrat och med liten dämningseffekt. 

 

Norr om Stigbygeln 5 vid pumpstationen finns en befintlig elnätstation som 

riskerar att översvämmas i framtiden vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Byggnaden riskerar dock redan att översvämmas för befintlig situation, och 

översvämningsrisken beräknas minskas i framtiden till följd av att lågpunkten 

inom Gårdsvägen får en lägre vattennivå jämfört med befintlig situation. Då 

elnätstationen ligger utanför detta projekt finns inget krav på att 

översvämningsrisken måste åtgärdas. 
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Utöver nämnda översvämningar som redovisats i text och i Figur 27 uppstår både 

större och mindre översvämningar inom omkringliggande områden. Flera av dessa 

översvämningar är ”befintliga” och har således inte uppstått till följd av planerad 

exploatering. Att översvämningar uppstår vid skyfall är naturligt och kan bedömas 

som godtagbara om de inte leder till skada. I de fall då befintliga översvämningar 

leder till skada behöver de inte lösas inom detta projekt, men planerad 

exploatering får inte leda till att översvämningssituationen förvärras.   

 
Nordväst om Tygeln 3 finns ett antal elskåp placerade under gångbron över 

järnvägen (se Figur 25). I den höjdmodell som hämtats från Scalgo har bron 

sänkts ner till omkringliggande marknivåer vilket medför att exakta nivåer under 

bron saknas och viss osäkerhet i resultatet råder kring området. Beräknad nivå i 

modellen är cirka +5,48 m, med ett maximalt vattendjup på cirka 50–60 cm. 

Elskåpen är dock placerade öster om översvämningen (se röd linje i Figur 26) och 

bedöms därför inte ligga inom riskzonen för översvämning. Med hänsyn till 

osäkerheterna finns även möjlighet att höja elskåpen till en högre nivå, alternativt 

valla in dem om framtida mer detaljerade studier visar på översvämningsrisk. 

 

 

Figur 25. Elskåp placerade under gångbro nordväst om Tygeln 3. 

 

 

Figur 26. Placering av elskåp (öster om röd linje) i relation till beräknad 
översvämning. 
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Figur 27: Inzoomad bild av beräknat maximalt översvämningsdjup vid 100-
årsregn med klimatfaktor 1,25 för framtida situation med åtgärder. 
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I Figur 28 redovisas hur den beräknade vattennivån inom Gårdsvägens lågpunkt 

varierar över tid vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Resultatet visar att 

översvämningen uppträder under cirka 1 timme och 45 minuter, med en 

vattennivå överstigande +4,6 m under cirka 45 minuter. 

 

 

Figur 28: Beräknad vattennivå över tid inom Gårdsvägens lågpunkt vid ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25. 

 

4.11.3 Riskbedömning 
I Figur 29 redovisas den beräknade faran för människors liv enligt DEFRAS 

metodik, vilken presenteras i MSB:s rapport Vägledning för skyfallskartering 

(2017). För att beräkna risken har skyfallsmodellens resultat i form av maximal 

hastighet och vattendjup kombinerats i GIS enligt följande ekvation: 

 

𝐹𝑎𝑟𝑎 = (𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 0,5) ∗ 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 

 

Resultatet från beräkningen har sedan delats in i fyra olika klasser vilka 

presenteras i Tabell 3. Det bör noteras att beräkningen bygger på de maximala 

hastigheter och vattendjup som uppstår någon gång under simuleringen, och 

dessa måste inte nödvändigtvis inträffa samtidigt. Detta medför att risken i vissa 

fall överskattas. 

 

Tabell 3. Klassificering av fara för människors liv 

Klassgräns Bedömd fara 

< 0,75 Ingen fara 

0,75 – 1,25 Fara för vissa 

1,25 – 2,5 Fara för de flesta 

> 2,5 Fara för alla 
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Resultatet visar att den största beräknade faran för människors liv finns inom 

dammen i Lilla Frösunda, där risken generellt är klassad som fara för de flesta och 

inom några områden även fara för alla. Även inom Kv Ballongberget 1 syns att 

risken beräknas till fara för alla. Inom detta område har enbart en framtida 

byggnad inkluderats i höjdmodellen och inte framtida marknivåer varpå resultatet 

blir felaktigt. Inom Gårdsvägen återfinns några mindre osammanhängande 

områden där risken klassas som fara för vissa.  

 

 

Figur 29. Resultat av beräknad fara för människors liv enligt MSB/DEFRAS metodik 
för framtida situation. 
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Riskbedömning enligt MSB/DEFRAS 
metodik för framtida situation 
vid 100-årsregn med KF 1,25 

iskbedömning 

Ingen fa ra (transparent) 

ra för vissa 

ra för de flesta 

ra för al la 

dell (RH2000) 
h · 32 .4004 
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4.12 Osäkerheter 
Syftet med en skyfallsmodell är att efterlikna de verkliga förhållandena vid ett 

skyfall, men modellen kan aldrig fullständigt återspegla den verkliga situationen 

då ett stort antal komplexa parametrar påverkar situationen vid skyfall.  

 

En av osäkerheterna kopplade till den framtagna modellen bedöms vara 

infiltrationen. Vid skyfall är infiltrationshastigheten ofta begränsad och varierar till 

stor del av lokala markförhållanden vilket inte återspeglas i modellens 

infiltrationsmodul. Infiltrationsmodulen har dock justerats i denna utredning 

jämfört med Stockholms stads metodik för att ge en större säkerhetsmarginal. 

 

I modellen har dagvattenpumpstationen vid Gårdsvägen antagits fungera under 

hela simuleringsperioden. Vid skyfall finns det dock alltid en risk att pumparna 

stannar till följd av elavbrott eller att den sätts igen av skräp och bråte. Det finns 

även en risk att gallerbrunnar sätts igen vilket leder till att vatten inte kan ta sig 

in i ledningsnätet.  

 

Regnets varaktighet kan spela roll i hur omfattande översvämningen blir inom ett 

instängt område. Ju längre regnet är desto mer omfattande riskerar 

översvämningen att bli i utbredning och djup. Samtidigt ökar sannolikheten för 

ledningsnätets förmåga att avleda dagvattnet vid längre varaktigheter då regnets 

intensitet avtar med ökad varaktighet.  

 

Höjdmodellens upplösning påverkar även detaljeringsgraden vilket leder till viss 

osäkerhet. Höjdmodellen har i denna utredning en upplösning på 2x2 m vilket 

medför att mindre topografiska hinder så som murar och kantstenar inte alltid 

finns representerade. 

4.13 Skyfallshantering i kommande skeden 
Modellresultatet visar att samtliga beskrivna skyfallsåtgärder behövs för att 

vattennivån i lågpunkten på Gårdsvägen ska hamna på +4,76 m. Om 

förutsättningarna förändras, t ex genom att ett av magasinen inte visar sig kunna 

genomföras i den omfattning som denna utredning visar, kan kompenserande 

åtgärder studeras i form av att annat magasin görs större. Det är dock viktigt att 

denna förändring bekräftas genom modellsimulering av två anledningar: 

• avrinningsförloppet är dynamiskt och magasinens tillrinning och 

avtappning sker olika i olika delar i systemet.  

• det är viktigt att kontrollera att tillrinningen till ett magasin verkligen 

motsvarar magasinets storlek om ett magasin t ex görs större. Annars 

skapar man ett större magasin än vad som behövs i onödan. 

 

Utrymmesmässigt skulle magasinen i Lilla Frösunda, Wijnbladsparken och 

Mathildatorget eventuellt kunna göras större. Det är dock extra viktigt att nyttan 

av att göra magasinen större studeras i en modellsimulering.  
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Drift och underhåll 

4.14 Drift- och underhållsåtgärder Mathildatorget, Wijnbladsparken, 

Tygeln 1 och Tygeln 3 

Inlopp: i och med att bräddningen sker i dagvattenbrunnar kommer normal skötsel 
av dessa krävas, det vill säga normal dagvattenbrunns driftsfrekvens. Även 
ytvattenrännorna kräver normal drift. Sen tillkommer extra tillsyn efter stor 
nederbörd.  
 
Tömning: alternativ för tömning av magasinen är självfallstömning eller tömning 
med pump. Självfallstömning i Mathildatorget kräver stora, grunda magasin. 
Självfallstömning i Wijnbladsparken är endast möjligt mellan magasinen, men detta 
bör studeras vidare i nästa skede då självfallstömning är att föredra. Utloppen 
förbereds med brunn som är tillräckligt stor för placering av länspump.  
 
Kassettbyte: möjliggörs genom kontroll i detaljprojekteringen så att schakter kan 
fungera utan att till exempel grundläggningar påverkas.  
 
Sediment: Kassettmagasinen utformas med en eller flera spolkanaler i botten för att 
underlätta spolning och slamsugning, se Figur 30 och Figur 31. Det ska vid vanligt 
förekommande regn inte brädda vatten till magasinen. Därför innebär driften årlig 
inspektion, medan spolning och slamsugning endast behöver göras i samband med 
större nederbörd.  
 

 

Figur 30: Leverantörens principbild över spolkanaler i magasinet. 
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Figur 31: Leverantören bygger in spolkanaler på två håll på så stora magasin samt 
inspektionsmöjligheter ovan. Man brukar rekommendera minst en inspektion per 
kanal på så stora magasin.  

4.15 Reinvesteringsbehov, lösningens livslängd 

Enligt svar från kontakt med leverantör: 
Materialet är tredjeparts testat för en livstid på plus 50 år. Täckningen på 
magasinen för tung trafik (E600 eller SLW 60) är minst 60 cm. Max installationshöjd 
5 m. 
 
Leverantören har inte haft några oegentligheter gällande så stora magasin, man har 
levererat flertalet i de aktuella storlekarna och även betydligt större. Det är dock 
extremt viktigt med information till entreprenören om exakt hur magasinet skall 
läggas samt om hur material ska packas runt om och över magasinen, se Figur 32 
för återfyllningsskiss och exempel på installationsanvisning. Stabiliteten kan också 
säkerställas genom tillägg av sidopaneler för extra stabilitet. 

RAMB LL 

Två lager. Höjd= 1 m. 
Utrustat med 3+ 1 st SpoV 
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Figur 32: Leverantörens anvisningar gällande belastning. 

4.16 Drift- och underhållsåtgärder Lilla Frösunda 
Drifts- och underhållsåtgärder är ej studerade av Ramboll. 
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Belastn ingstabell vid återfyllning av PiVoid XL -magasin. 

OBS! ENBART MINDRE f ,RAKTIOIII ER max 16-32,S,QM KRl lllGLIGGANDE lAGER RUNT KASSETTEN!(Ca 20 cm). 

Höjdangivelse Belastning/tillåten ut.rustning 

0-SO cm mätt från bott@ n av grop 

I samband me,d återfyllnlng av 

magasinets sidor 

>SO 0m mätt från botten av grop 

I samband me,d åte rfylln ln(l av 

magasinets sidor 

0-50 cm mätt från toppen av magasinet 

I samband me,d återfylln lng av 

magasfnets topp 

Från 50 cm mllttfrån toppen av magasinet 

I samband m!!-d återfyllnlng av 
magasfnets topp 

Vibro,p latta for lwmpakterlng: 

f-Vi_b_ro~p~· :l_atta __ fo_r _ko_ m~ p:..._kt_ ::~~ng-i',.~' ~~~-,~-----, t7 

Fc:11:matplplatt.sc ~mm1:8l:t.lmm 

Vib'Mlarn kr.dt !S. kN 

VitntlonsfrebHl5: 90 Hl! 

Vi broplatta for lwmpakter i ng: 

Vb-a'tlooskraft: l l: kN 

Vlbmlonsfr,cbuis: 8s. H'l 

Vibrop.latta for kompakterlng, 

M.n:vikt:,ca«N) 

F<nTT1a1 pi pbtt.1c 4SO mm 

VbM!mn kn1ft: 59 kN 

Från 100 cm mätt flin toppen av magasln,et Vi broplatta for lwmpakter i ng, 

I samband me,d åte rfylln lng av 
magasfnets topp 

Från SO cm mätt från t oppen av magasinet 

När .iterfyllnlng av magasinets t opp 

hor kom pakterats 

Från 70 cm mätt från t oppen av magasinet 

När .iterfyllnlng ;iv maga~inets t opp 

har kom pakterats 

När .iterfyllnlng av maga~ine ts t opp 

har kom pakterats 

VihMh::.nkr;ii ft: l lXJ IN 

Vt:nt!C111sf~kvn15,;: SEiH'l 

l.arvmas;k!in tör flyttn ing av m asso, 
MD:V11ct: ~OtDCI 

Yttryd:: <!'. kN/m2 

Mn 

1 
2 

1 
3 

4 

5 

OBSERVERA! Vid kompaktering ska ll endast punktbelastande vlbratlonsut rustnlng enl . ovan användas. Tyngre 
utrustning e.ller vTtiratlonsvältar är ej at t. rekommendera. Vridande punklbe.l'astnlng, t.eJC att stlllastående vrida 
pi lastbils stvrhJ11II medför även det att t illåten belastning r iskerar att ö 11,erskllda,s,. 
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4.17 Drift- och underhållsåtgärder Gårdsvägen 
Drifts- och underhållsåtgärder är ej studerade av Ramboll. 

4.18 Drift- och underhållsåtgärder Fröparken 
Drifts- och underhållsåtgärder se funktion Mathildatorget/ Wijnbladsparken ovan. 
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SKYFALLSHANTERING FÖR NY 
BEBYGGELSE I TYGLEN 1 & 3

Föreliggande programhandling tas fram på 
uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm 
AB och Fabege AB inom ramen för detalplan 
för fastigheter Tygeln 1 & 3 i Solna. Hand-
lingen avser en fördjupad utredning av sky-
fallsåtgärder som presenterades och beskrevs 
översiktligt i planarbetets skyfallsutredning 
(Golder Associates AB, 2020-11-26) som togs 
fram inför samråd.

Lågpunkten för det lokala avrinningsområdet 
ligger inom detaljplaneområdet i Gårdsvä-
gen mellan Tygeln 1 & 3. För att motverka 
översvämningsrisken i detta viktiga, kom-
munikationsnära läge föreslås åtgärder längre 
ut i avrinningsområdet. I skyfallsutredningen 
identifieras ett antal platser som har god 
potential att fördröja skyfallsvatten. Denna 
handling behandlar två av dessa, Fröparken 
och en del av parkmarken i anslutning till 
Lilla Frösunda gård. 

INTRODUKTION

SKALA 1:1000 (A3)
Situationsplan Kv. Tygeln 1 & 3

Underlag till detaljplan, 2020-10-21 rev. 2021-10-01

Landskapslaget
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BAKGRUND SKYFALLSHANTERING

SKYFALLSRAPPORTEN

För att möta utmaningarna med klimatför-
ändringar har hantering av skyfall blivit en 
allt viktigare fråga för samhällsplanering. 
Den uppenbara risken för översvämning i 
urbana miljöer tvingar oss till att ta nya grepp 
i hur vi utformar både bebyggelse och våra 
gemensamma gatu- och parkmark, och detta 
gäller även Tygeln 1 och 3.

Som underlag till detaljplan i Tygeln 1 och 3 
har Golder tagit fram en skyfallsrapport som 
kartlägger hur skyfallet kan hanteras inom 
projektet. Rapporten beskriver hur plan-
området innehåller en lågpunkt i det lokala 
avrinningsområdet som ligger i Gårdsvägen 

Utdrag från Skyfallsrapporten som visar flödesriktningar 
inom det lokala avrinningsområdet. Lilla Frösunda och 
Fröparken ligger strategiskt längs vattnets naturliga 
flödesriktningar och har därmed potential att fånga upp 
skyfallsvattnet på väg mot lågpunkten vid Tygeln 1 & 3.

mellan Tygeln 1 och 3. Det lokala dagvatten-
systemet är dimensionerat för normala regn-
mängder och vid skyfall räcker systemet inte 
till. Skyfallsvattnet söker sig i stället ytligt längs 
gator eller andra låglinjer i landskapet till en 
lokal lågpunkt. 

För att motverka översvämning i lågpunkten 
som finns inom planområdet har det föreslagits 
att delar av skyfallsvattnet avleds och magasine-
ras högre upp i systemet innan det kommer till 
lågpunkten. Detta sker bl.a. i två närliggande 
parker, Fröparken samt de södra delarna av 
Lilla Frösunda gårds park (som benämns ”Lilla 
Försunda” i detta program) vlka studeras i detta 
program. Som skyfallsutredningens simulering-
ar visar, ligger båda parkerna lämpligt till längs 
vattnets naturliga rinnvägar.

Skyfallsrapport, 

Golder 2020-11-26

Utdrag från Skyfallsrapporten  som visar översvämm-
ningsnivåer intill Kv Tygeln vid skyfall utan och med 
åtgärder i Lilla Frösunda och Fröparken

L 
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BAKGRUND SKYFALLSHANTERING

Kapacitet dagvattenmagasin

+8,0     =   1 351 m3
+7,5     =      754  m3
+7,0     =       237 m3

Kapacitet dagvattenmagasin

+9,0     =   12 742 m3
+8,5     =   11 304 m3
+8,0     =     8 664 m3
+7,5     =     6 480 m3
+7,0     =     4 736 m3
+6,5     =     3 308 m3
+6,0     =     2 121 m3

2019-12-06

TIDIGA SKISSER

De tidiga skisser som presenterats i samråds-
skedet undersökte om det var möjligt i ett 
landskapsperspektiv att magasinera de vat-
tenmängder som var aktuella för projektet. 
Detta skede kan ses som ett första steg från 
ett teoretiskt lösning mot ett konkret föslag. 
Frågeställningarna då fokuserade på ungefär-
lig djup och utbreddning av de föreslagna ma-
gasineringsåtgärderna och gav en första bild 
av vilka konsekvenser sådana åtgärder skulle 
kunna ha på platserna och omgivningen. 

Dessa tidiga utredningar hjälpte till att klar-
lägga om de föreslagna åtgärderna var möjliga 
att genomföra men visade också att åtgärder-
na skulle kräva en varsamt utformning för att 
passa in i sina omgivningar och inte förstöra 
de kvalitéerna som platserna har idag.

Vid Lilla Frösunda upptäcktes flera utma-
ningar med hänsyn till den värdefulla kultur-
miljön samt närhet till planerad ny bebyg-
gelse och infrastrukturanläggningar. 
 
I Fröparken blev det klart att platsens begrän-
sade storlek skulle försvåra för en ytlig ma-
gasineringslösning då utgrävning i tillräcklig 
omfattning för att klara skyfallsmängderna 
skulle skapa problem för tillgänglighet och 
andra parkkvalitéer.

Tidigare utredningsskisser för utformning av skyfallslösningar vid Lilla Frösunda parken,                                     
Landskapslaget 2019-2020

Tidig utredningsskiss för utformning av skyfallslösningar i Fröparken,  
Landskapslaget 2019
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BAKGRUND  GESTALTNING - MER ÄN BARA SKYFALLSHANTERING 

SKYFALLSHANTERING I STA-
DENS PARKER
Skyfallshantering, som är huvudanledningen 
till att Lilla Frösunda och Fröparken får en 
omfattande omgestaltning, ställer i sig en del 
konkreta krav på utformningen. Det tydli-
gaste funktionskravet är att skapa de tomma 
volymer som krävs för magasinering och för-
dröjning av stora mängder vatten. Samtidigt 
skall parkerna naturligtvis också uppfylla de 
många behov som finns för parker i en tät be-
byggd stadsmiljö: platser att vistas i, platser 
att leka i, platser som går att röra sig igenom 
på ett smidigt sätt, och mycket mer. Alla dessa 
funktioner har sina särskilda utrymmesbehov 
och utformningskrav som också bidrar, på 
varsitt sätt, till platsernas gestaltning.

Omdaningen skapar goda möjligheter att för-
bättra parkernas kvalitéer och få dem att anpassa 
sina funktioner till den förändring och förtät-
ning av staden som sker i området. Med fler 
boende och arbetande i stadsdelen ökar använd-
ningen på de parker som finns. Parkerna har 
samtidigt sina specifika landskapliga samman-
hang och sin unika historia som skall förvaltas i 
en gestaltning som tar hänsyn till förutsättning-
ar som finns på platserna och förstärker de goda 
kvalitéer som finns. 

Gestaltningen av parkerna försöker väga sam-
man alla dessa aspekter till en sammansatt hel-
het som stärker parkernas identitet och karaktär 
så de kan ta sina nästa steg in i framtiden. 

Fröparken, befintlig utformning

Lilla Frösunda, befintlig utformning

Fröparken i en allt mer urban kontext

Lilla Frösunda i en allt mer urban kontext

L 
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BAKGRUND GRÖNSTRUKTUR OCH PARKERNAS HISTORISKA SYFTEN

GRÖNSTRUKTUR

Fröparken och Lilla Frösundaparken ingår i en 
övergripande grönstruktur inom Solna kommun 
som hänger tydligt ihop med de geografiska för-
utsättningarna som finns på platsen och områ-
dets historiska utveckling. Området kring Solna 
station har under det senaste seklet utvecklats 
till den urbana nod som den är idag. Under en 
lång period innan dess har det till största delen 
varit ett uppbrutet odlingslandskap där det som 
på de flesta håll i Mälardalens sprickdalslandskap 
finns upphöjda partier av skogbeklätt urberg. 
Ballongberget är ett exempel på detta och ingår 
i områdets grönstruktur. 

Unikt för Solna och andra delar av landskapet 
runt Stockholm är att det ligger relativt tätt med 
herrgårdar med tillhörande trädgårdsanlägg-
ningar då adelsmän har valt att etablera lant-
ställen med närhet till maktcentrumet i Stock-
holm. Detta har legat till grund för stora delar av 
Solnas nuvarande grönstruktur där Hagaparken, 
Stora Frösunda och Lilla Frösunda med Ballong-
berget bildar ett sammanhängande grönområde 
som har stora sociala och ekologiska kvalitéer. 

Staden har genom åren vuxit upp runt områ-
dets bevarade skogspartier och herrgårdsanlägg-
ningar och under 1900-talets stadsplanering har 
denna grönstruktur kompletterats med tillägg av 
medvetet inplanerad parkmark. Fröparken är ett 
exempel på när mindre närparker har skapats i 
relation till kvartersmark.

Flygbild mot väst tagen från spaningsballong på 1910-talet. Lilla 
Frösunda gård med trädgårdsanläggning ligger till höger i bilden. 
Den upphöjda järnvägsbanken som syns i bilden går där Kolonn-
vägen ligger idag. Det utbredda odlingslandskapet längst bort i 
bilden är där Kv. Tygeln,  Solna Station och Fröparken är belägna 
idag. (Solna Stads bildarkiv)

Lilla Fröusunda och Fröparken ingår i en större grönstruktur 
inom Solna kommun
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BAKGRUND KONTEXT 

NYA ARBETSPLATSER OCH 
BOSTÄDER

I kvarteren omkring Fröparken och Lilla Frö-
sunda planeras ett stort antal kontorshus och 
bostäder när Arenastaden expanderar öster 
om spårområdet. Tillsammans med de nya 
kontorshusen som planeras  i Tygeln 1 och 3 
planeras det för ca  14 500 nya arbetsplatser och 
ca 2400 boende i närhet av parkerna.

Även utanför detta kärnområde pågår plane-
ring av en stor exploatering väster om spår-
området i kv. Faraoerna/Kairo. Sammanlagt 
kommer exploateringarna att innebära ett 
dramatiskt ökat tryck på den befintliga park-
marken och stråken som går igenom parkerna. 

Ti llkommande 
• I la1se</ 

boGtåder. 
(100 !.) 
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BAKGRUND GÄLLANDE DETALJPLANER 

FRÖPARKEN

Fröparken ingår i en detaljplan från 1963.  Planen 
sätter inga begränsningar på parkens utformning 
utöver att det ska användas som allmän plats/park. 
Parkeringen som finns mellan parken och Gårds-
vägen är dock reglerad för parkeringsändamål och 
bör ändras om den nya planerade gestaltningen för 
Fröparken och Gårdsvägen ska kunna genomföras. 
Det föreslås att den delen av planen inkluderas i 
den nya detaljplanen för kvarteren Tömmen och 
Stigbyglen, ett planarbete som Fabege har inlett 
och där även denna del av Gårdsvägen ingår.

LILLA FRÖSUNDA

Den södra delen av parken vid Lilla Frösunda som  
nu ska omgestaltas är reglerad som parkmark i 
gällande detaljplan från år 2000 som upprättades 
i saband med att nya kvarter byggdes vid Gustav 
III:s boulevard. Utöver huvudregleringen påverkas 
platsen av ytterligare tre beteckningar. Den be-
fintliga Askallén och den intilliggande GC-vägen 
är skyddad med beteckningarna n1(dvs.befintliga 
träd får inte fällas) respektive gc-väg.  Parkmiljön 
är också markerad med beteckningen q3 vilket säger 

att ’Parkmiljön ska bevaras och underhållas’. Solna 
kommun beslutar om den föreslagen utvecklingen 
kan inrymmas i denna definition. AIX Arkitekter 
har studerat kulturmijlöfrågor närmare i antikva-
riskt utlåtande (2021-06-09).  

Idag är den del av parkområdet som ligger direkt 
öster om gårdshuset separerad från resten av par-
ken av en häckplantering och ett lågt stängsel. Ut-
formningen gör att området upplevs som en del av 
gårdens privata parkmark.
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3. Lilla Frösunda 



LILLA FRÖSUNDA   ETT LANDSKAP MED HISTORISKA VÄRDEN
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1. Karta, Solna socken Frösunda nedre, 1789. Lantmäteriet. 

2. Karta, Nedre Frösunda, 1838. Lantmäteriet.

3. Karta från 1861. Lantmäteriet.

4. (1922) Flygbild mot öst med Lilla Frösunda gård i förgrun-
den. Solna stads bildarkiv, hämtad 5 mars 2021, https://solb.
kulturhotell.se/items/show/9157.

5. Ekonomisk Karta, 1951, Lantmäteriet.

1. 2.

3. 5.4.

I Lilla Frösunda har det funnits bebyggelse 
ända sedan medeltiden. Under 1700-talets 
mitt stod Johan Georg Wallencreutz som ägare. 
Det var troligtvis han som lät bygga nuvarande 
herrgård. På den tiden fanns lustträdgårdar i 
engelsk stil, köksträdgård, melonträdgård med 
orangeri samt även ett tobaksland på gården.

År 1834 förvärvades Lilla Frösunda av träd-
gårdsmästaren Anders Lundström som drev en 
handelsträdgård på platsen. Herrgården gick i 
arv inom familjen Lundström fram till 1905 
då staten köpte marken för militär verksam-
het. Militären lämnade området under slutet av 
1980-talet och sedan dess har gården varit i pri-
vat ägo och hyrts ut till företag och privatper-
soner. I Lundströms trädgårdar lät kommunen 
anlägga lilla Frösunda park samt restaurerade 
en del av den gamla fruktträdgården.

Historiskt kartmaterial och flygbilder visar 
att odlings/trädgårdsanläggningen runt Lilla 
Frösunda har legat huvudsakligen norr och 
väster om gårdsbyggnaderna. Gången direkt 
söder om gården som idag är är planterad 
med en askallé har varit en del av landskapet 
sedan 1700-talet. Utöver gången är bedäm-
ningen att marken söder om Gården, där sky-
fallsåtgärder planeras, troligtvis inte varit en 
integrerad del av den formella anläggningen. 
Ett undantag var i mitten av 1900-talet då det 
anlades en symmtrisk gångsystem över ytan 
(bild 5).

L 
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Figur 1. Solnas nuvarande parker och närnatur – reviderad 2020 (kartan omfattar inte fickparker, småparker eller lekparker)
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Utdrag från Solna kommuns grönplan. 
Lilla Frösunda är inringad

LILLA FRÖSUNDA

Lilla Frösunda är en av Solna stads fem stads-
delsparker och utvecklingen av den nedsänkta 
skyfallsparken behöver ses i den kontexten. I 
en allt tätare stadsbygd med fler bostäder och 
kontor ska parken fungera som rofylld närre-
kreation för promenader, lunchmacka, motion, 
lek, naturupplevelser m.m. Parken hjälper till att 
knyta ihop stadens olika delar, Ballongbergets 
bebyggelse, Bebyggelsen vid Gustav III:s bou-
levard, kontorshusområdet kring Gårdsvägen, 
Solna station och även till Mall of Scandinavia 
samt resten av Arenastaden. 

Parken blir även en viktig del i den lokala 
blågröna infrastrukturen med både sociala och 
ekologiska kvalitéer Här finns kopplingar mot 
Hagaparken, via Stora Frösunda i öster, och 
mot centrala Solna i väster. Parken skall med sin 
utformning stödja den biologiska mångfalden i 
området.

Platsen ingår i en sammanhängande grönstruktur

Lilla Frösunda, en av Solnas fem stadsdelsparker och ligger mitt bland bostads- 
och kontorsbebyggelse

- -ELTRADG .\IIOEN 
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LILLA FRÖSUNDA  ANALYS AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

INRAMNING OCH INTERNA KOPPLINGAR

Herrgårdsbyggnaderna i Lilla Frösunda är 
belägna mitt i stadsdelsparken och delar av 
platsen i två tydliga delar, en nordlig del och 
en sydlig del. Den norra delen består av en 
gammal fruktodling samt en lekplats av se-
nare tillkomst. Den norra delen har på ett fint 
sätt blivit inramad av modern bebyggelse, 
vegetation och terräng. Parkens södra del har 
gått igenom flera förändringar genom årens 
lopp. Bedömningen är att, förutom askal-
lén, så har denna del inte varit en del av den 
formella anläggningen som har hört till Lilla 
Frösunda. Landskapet har förändrats genom 
att man har fyllt på med fyllnadsmassor för 
att höja upp och jämna ut marknivån. 

Parkens södra del innehåller idag utspridda 
naturlika planteringar och en gestaltad 
dagvattendamm som anlades ca år 2000 i 
samband med byggandet av Gustav III:s 
Blvd med tillhörande kvarter. Utöver gående 
och cyklande som passerar platsen är stads-
delsparkens södra del mindre använd än den 
norra delen, troligtvis beroende på hur denna 
del är öppen mot omgivande trafikmiljöer. 

Ett syfte med omgestaltningen är att stärka 
relationen mellan den norra och södra delen 
av parken. Detta görs genom att på ett var-
samt sätt aktivera parkytorna öster och väster 
om gårdshusen för att göra dessa ytor mer 
integre rade i stadsdelsparken. Parkmarken 
direkt öster om gårdshuset med stora upp-
vuxna lindar är allmän platsmark men är idag 
avspärrad mot söder av en häck och ett lågt 
stängsel. Dessa kan tas bort för att signalera 
att marken tillhör parken.  Parkmiljön väster 
om gårdshusen stärks i sin tur genom etable-
ring av flera fruktträd, en plats för offentlig 
odling samt en grusad gång som bättre kopp-
lar samman parkens norra och södra delar.

Partier med stark inramning: 
Parkkanter med tydlig inramning som 
bidrar till parkens integrering i närmiljön

Partier med svagare inramning:  
Mot söder är parken öppen mot trafikmiljö 

och mot väst är gränsen otydlig då den 
flyter ihop med en öppen bostadsgård 

Interna kopplingar och tillgång till 
parkytor kan stärkas och förtydligas 
genom etablering av gångstråk, nya 
funktioner och mer öppna rumsliga 
samband.

L 



PARKEN ANPASSAS I SÖDER MOT EN PLANERAD BREDDNING AV KOLONNVÄGEN
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LILLA FRÖSUNDA -ILLUSTRATIONSPLAN -NY UTFORMNING AV PARKEN UTIFRÅN SKYFALLSÅTGÄRDER

SKALA 1:800 (A3)
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LILLA FRÖSUNDA  SEKTIONER

Sektion A-A, Skala 1:400/A3

Sektion B-B, Skala 1:400/A3

~ ;-----
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Förutsättningar:
• Kolonnvägen breddad med kollektivkörfält en-

ligt senaste utredningsskisser (separat projekt). 
Plan/sektion redovisar befintliga väghöjder. 

• Tunnel under Kolonnvägen stängs
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RUMSLIGHET

Ett syfte med gestaltningen är att skapa en 
tydligare rumslighet med mer definierade 
siktlinjer. Parkens centrala del sänks ner och 
ramas in av en mjukt sluttande topografi och 
trädplanteringar. På så sätt skärmas parken av 
från trafik och buller från Kolonnvägen vilket 
tillför nya, mer rofyllda kvaliteter på platsen. En 
tydligare inramning och tydligare kopplingar till 
angränsande parkrum, stadsrum och stråk gör 
att parken blir bättre integrerad i närmiljön och 
ökar möjligheten att göra södra delen till en mer 
självklar vistelseplats. Det nedsänkta rummets 
centrala öppna yta är till sin storlek och rumsliga 
inramning av träd och topografi inspirerad av 
Marabouparkens stora vackra parkrum.

HERRGÅRDSLANDSKAP 

Gestaltningen av parklandskapet i den södra de-
len av Lilla Frösunda får en utvecklad relation 
till herrgårdsmiljön och dess historiska ambition 
att skapa vackra parkmiljöer. Även om det inte 
funnits någon utvecklad engelsk park just här på 
denna del drar gestaltningen av den nya parkdelen 
paralleller till närliggande Hagaparken och den 
engelska parkens idéer, fast här i en samtida ver-
sion, anpassade till dagens sociala och ekologiska 
behov. Med stora böljande linjer skapas en stili-
serad pastoral natur där besökaren vandrar, eller 
joggar genom landskapet och får olika blickar i 
siktlinjer mot komponerade motiv. 

Parkens gestaltning dramatiserar kontrasten 
mellan det ordnade/strikta och det mer böl-
jande/vilda. Strikta, ordnade element så som 
herrgårdsmiljön eller en ny temalekplats spelar 
mot det mer naturlika och spontana med vegeta-
tion som på sina håll tillåts ha en mer vildvuxen 
karaktär som då också stödjer en biologisk 
mångfald. 

Gångstigar leder mellan parkens olika delar 
och höjdnivåer. Det finns flera olika platser att 
sätta sig ner på. En stor generös gräsyta, Lilla 
Frösundaparkens egna pelouse kan rymma olika 
sociala kvalitéer. 

LILLA FRÖSUNDA  GESTALTNINGSPRINCIPER

För att bibehålla Lilla Frösunda Gårds historiskt viktiga visuella närvaro i landskapet bevaras och 
stärks viktiga siktlinjer mot gårdshuset från omgivningen och parkens entréplatser. Från vissa 
platser riktas blickar även mot dammen och andra byggda element i parken.

Lilla Frösunda ca 160 m

Maribouparken ca 190 m

L 
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SKYFALLSHANTERING 

Huvudsyftet med omgestaltning är att vid skyfall 
skall parken kunna magasinera ca 11 000 m3 vat-
ten för att förebygga översvämning längs Gårdsvä-
gen. För att göra det utformas parken som ett ned-
sänkt parkrum. Där landskapet idag lutar ner mot 
gångtunneln under Kolonnvägen byggs i stället 
en jordvall med överkantshöjd +9,30. Denna höjd 
möter upp med befintliga höjder längs Kolonnvä-
gen i söder och med gångvägen upp mot Ballong-
berget i nordväst. Marken grävs även ut mot Gus-
tav III:s Boulevard för att skapa ett relativt plant 
golv till parkrummet. Små höjdsättningsåtgärder 
vidtas vid gångvägen upp mot Ballongberget för 
att skyfallsvattnet ska styras in i magasinet men 
övriga flöden från Gustav III:s Blvd och Kolonn-
vägen rinner in i parken längs befintliga låglinjer 
i stadslandskapet. (En mer detaljerad beskrivning 
av skyfallshanteringen framgår på sida 28.)

BÄTTRE KOPPLINGAR

Parkens södra del utformas med nya gångstråk 
som kopplar ihop parkens olika delar och anslu-
ter till omgivande stråk. Sänkningen av parkens 
mittersta del försvårar för tillgängliga gångpas-
sager diagonalt över platsen. 

Det nya gångsystemet fångar upp platsens vik-
tiga tvärriktningar genom att uttnyttja slänterna 
som skapas runt om de sänkta delarna. 

Det finns idag ett tydligt diagonalt gångstråk 
som leder från sittplatsen vid dammen mot 
gångtunnneln. Stråket går inte att återskapa 
helt, men med en mindre omdragning kan pas-
sagen i princip bibehållas.

FLERA AKTIVITETER 

Parkdelen görs mer attraktiv för användare 
genom etablering av fler funktioner så som för-
tydligade entréer, lek, odling i upphöjda bäddar 
och nya vistelseytor. Dessa funktioner beskrivs 
mer ingående på följande sidor.

LILLA FRÖSUNDA  GESTALTNINGSPRINCIPER
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Efter Lundströms tid var militären under en stor 
del av 1900-talet aktiv i Lilla Frösunda då ett sig-
nalistregemente var stationerade på platsen. På 
den tiden flög ett stort antal märkliga gestalter 
i luften över det lokala landskapet. Ballonger 
för spaning gavs funktionella men samtidigt 
lekfulla former. Även en station för brevduvor 

VÄRNA OM HISTORISKA VÄRDEN

Utformningen värnar om och lyfter fram plat-
sens kulturhistorska värden från olka tidsepoker. 
Gårdsbyggnaderna bibhåller sin centrala plats 
i anlägningen vilket bl.a. understödjs genom 
att skapa sktlinjer mot huvudbyggnaden. Den 
hostoriska allén av hamlade askar behandlas med 
varsamhet och utgör en central axel i parken. 
Platsen har också varit viktig del i Sveriges tidiga 
hortikulturella utveckling och har haft en spän-
nande militär historia. Två inspirationskällor till 
den nya parkens innehåll och gestaltning. Även 
den mer närliggande historien av den tidstypiska 
naturlika planteringarna från 2000-talet med sin 
vattendamm får en idémässigfortsättning i den 
nya parken.

Platsen har alltså en stark koppling till Sveriges 
hortikulturella historia. Anders Lundström som 
var en av sin tids mest betydelsefulla trädgårds-
mästare ägde Lilla Frösunda från 1834 och drev 
en handelsträdgård på platsen. Lundström expe-
rimenterade i sin trädgård för att se vilka växter 
som klarade sig bäst i det svenska klimatet. 
Äpplen, mullbär, fikon, aloe och myrten testades 
i odling på platsen. För att ta upp Lundströms 
stafettpinne föreslås en plats för stadsodling på 
gårdens västra sida. Här planteras även frukt-
träd och skapas ett nytt gångstråk för att bättre 
koppla ihop karaktären på den norra och södra 
delen av parken. 

LILLA FRÖSUNDA  GESTALTNINGSPRINCIPER

Minnen från platsen: Spaningsballongernas skuggor fångas i gestaltningen av platser och objekt

1. Fruktlund i parkens norra del

2. Informationsskylt från fruktlunden

3. Ballonguppstigning från Lilla 
Frösunda i 1922. (Karlsborgs Fäst-
ningsmuseum)

4. PA-ballong vid Lilla Frösunda 
(Armemuseum)

5. Brevduvor i Lilla Frösunda, 
1910-talet (Solna stads bildarkiv)

2. 3. 4. 5.

1.

fanns på platsen. Ballongernas former vävs in i 
parkens gestaltning i platsens grundform såväl 
som formen på vissa vistelseytor och lekdetaljer. 
De ibland förvrängde formerna är tänkt som en 
lekfull tolkning av ballongernas skuggkastning 
på marken.

L 
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1. Befintliga Askallén

2. Befintliga sittplatser som 
bevaras

3. Befintlig mur mellan gårds-
huset och askallén

4. Befintlig dagvattendamm

5. Kallmur, Skogskyrkogården

4.

BEFINTLIGA ASKALLÉN

Den befintliga askallén är ett viktigt historiskt 
element i herrgårdslandskapet som har mar-
kerat gårdens södra gräns. Allén är skyddad av 
generellt biotopskydd samt i platsens gällande 
detaljplan och kommer ej att påverkas. En rot-
kartering har utförs 2021-06-09.  I den efterföl-
jande rapporten är konklusionen (2021-06-22) 
att trädens rötter inte kommer påverkas av en 
kommande schakt för dagvattendammen. Inte 
heller befaras trädens vitalitet påverkas negativt 
i övrigt. Dock skall till rotkarteringen bifogade 
”Allmänna skyddsåtgärder för träd” följas vid 
anläggningsarbeten. 

DAMMEN OCH MUREN

Den befintliga dagvattendammen är ett element 
som skapades i parkmiljön vid den nuvarande 
parkens etablering ca år 2000. Den ligger centre-
rad mot Lilla Frösundas huvudbyggnad och är 
anlagd vid en symmetriskt utformad vistelseyta 
med parkbänkar. I den framtda parkutform-
ningen sänks ytan och en ny damm anläggs i 
samma läge i plan men på den lägre, nedsänkta 
nivån. Dammen får som idag naturlika plante-
ringar som stödjer den biologiska mångfalden på 
platsen.  

Den befintliga vistelseytan med häckplantering 
intill askallén behålls men en ny mur av granit-
block byggs upp framför platsen för att ta upp 
höjdskillnaden mellan platsen och den nya lägre 
parknivån där dammen anläggs. Muren gestaltas 
för att efterlikna de murar som finns intill gårds-
huset. De befintliga murarna är rubelmurar, dvs 
stenar sitter ihop med bruk, men den nya muren 
kan också utföras som kallmur. Framför den nya 
muren, på den lägre nivån, anläggs en ny vistel-
seyta med sittbänkar i en placering som fångar 
solen i sydväst läge. Från denna plats skapas en 
nära kontakt med dammen och den våtmarks-
miljön som skapas där, och samtidigt en närhet 
till pelouen, parkens stora öppna gräsyta.

LILLA FRÖSUNDA  PARKENS BYGGSTENAR

1. 2. 3.

5.

L 
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1. Maribouparkens pelouse

2. Maribouparken, parkslingor 
som uttnyttjar olika nivåer i ter-
rängen

3. Gröninramning vid slänt i 
Fagersjöparken, Stockholm.

4. Terrasser i terrängen kan 
anläggas som lekfulla inslag i 
vissa lägen

1. 2.

PELOUSEN

Pelouse är en benämning på en stor öppen 
skålad gräsyta. En annan känd pelouse finns 
i närliggande Hagaparken  Pelousen i Lilla 
Frösunda fungerar som en öppen flexibel yta för 
bollek, solhäng och picknick. Ytan sluttar med 
varierande lutning ner mot dammen i parkens 
mitt. Pelousens mått och inramade rumslighet 
är inspirerad av Marabouparkens vackra och 
välbesökta parkrum.

PARKSLINGAN

Parkens gångvägar är indelade i en tydlig hie-
rarki där parkslingan, som ligger i mötet mellan 
parkens yttre gröna inramning och den öppna 
pelousen, har en underordnad gestaltning och 
omfamnar den öppna gräsytan. Det primära 
parkstråket löper längs askallén. Parkvägarna 
tar sig med långa böljande linjer mellan parkens 
nivåer och olika platser. De bjuder in till prome-
nader och löpning i olika former.

DEN GRÖNA INRAMNINGEN

Den yttre gröna inramningen utgörs av en jord-
vall med nyplanterade träd, bryn och underve-
getation.  Inramningen skapar en förtydligad 
rumslighet och skärmar av från trafik och buller 
från Kolonnvägen. Rumsligheten dramatiseras 
och förstärks med ängsmark som löper längs Ko-
lonnvägen och Gustav III:s boulevard. Genom 
tydliga öppningar i det gröna skapas spänningar 
mellan öppet och slutet samt riktade siktlinjer in 
mot parken och gör Lilla Frösunda gård tydligt 
synlig från viktiga platser stråk och vägar. 

LILLA FRÖSUNDA  PARKENS BYGGSTENAR

3. 4.

L 
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LILLA FRÖSUNDA  PARKENS BYGGSTENAR

ENTRÉPLATSER MED MURAR

För att stärka parkens identitet och förtydliga 
parkens entréer mot söder föreslås att en-
tréplatser ramas in av låga murar markerade 
med parkens namn. Den ena entréplatsen 
ligger i anslutning till den befintliga busshåll-
platsen vid korsningen Kolonnvägen/Gustav 
III:s Blvd. Här läggs muren i övergångsstäl-
lets siktlinje och leder gångflöden antingen 
mot höger till trappan in i parken eller mot 
vänster till gångstråket som löper in i grön-
skan parallellt med Kolonnvägen. 

Den andra entréplatsen byggs där gångstråket 
vid parkens västra kant möter Kolonnvägen. 
Här planeras det att den befintliga gångtun-
neln sätts igen vilket gör det möjligt att bilda 
en sammanhållen entréyta. Entréytan har 
möjlighet att kombineras med en ny buss-
hållplats som föreslås ligga här längs Kolonn-
vägen. Muren bakom denna plats utformas 
som stödmur, ca 80 cm hög, och hjälper att ta 
upp höjdskillnaden mellan platsen/vägen och 
skyfallsvallen. 

Muren kan göras av platsgjuten betong med 
inristad text, alternativ utformas som parkens 
andra nya stenmurar.  I detta fall får skyltning 
i plåt fästas in i muren.

+9.3
Vallkrön

+8.98.15+ +7.6

Ny entréplats/
möjlig Buss hpl

+7,85

+9,3

+7,7

Muren ramar in entréplatsen och minskar den upplevde höjden på skyfallsvallen

11 ,14~P ,, 

1/#J 

1_ 
+7 85 ----1' 

9.30 PARKSLINGA 
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1. Stadsodling, Hagalund, Solna 
kommun

2. Exempel på utformning av lek 
på trästockar.

3. Lekredskap utformad som 
hus, Fagersjöparken, Stockholm

4.Temalekplats, Linnés värld, 
Växjö

5. Temalekplats, Observatorielun-
den, Stockholm

6. Spaningsballong från Lilla 
Frösunda ca 1921, Teleseum

1. 2. 3.

LILLA FRÖSUNDA  PARKENS BYGGSTENAR

ODLING

Parkdelen direkt väster om Lilla Frösundas 
Herrgårdsbyggnader utvecklas med ett nytt 
gångstråk som kopplar ihop stadelsparkens 
södra och norra delar. Här skapas också en plats 
för stadsodling som knyter an till parkens norra 
del och dess historia då Lilla Frösunda länge 
varit en plats för odling. Solna kommun har idag 
stadsodling på flera platser i kommunen och kan 
initiera etablering av en ny odling även här. Nya 
fruktträd planteras i kanten på odlingsområdet 
för att rama in platsen och skapa en naturlig 
koppling till fruktodlingen i parkens norra del.

LEKEN 

En ny lekplats skapas i ett läge med ängen och 
slänten i ryggen där höjdskillnaderna plockas 
upp med hjälp av lekfulla och konstfulla terrasse-
ringar som utformas så att de bjuder in till lek. I 
framkant öppnar lekplatsen upp sig mot pelous-
en. Former inspirerade av Lilla Frösundas histo-
ria kan vävas in i detaljutformningen. Exempel 
på det kan vara spaningsballonger, gårdshuset i 
Lilla Frösunda, eller duvslag för brevduvor.

4. 5. 6.

L 
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1. Platsbildning som byggs in i 
terrängen

2. Lekfulla inslag kan läggas till 
vid vattendraget/ våtmarksdel.

3. Exempel på däck vid våt-
marksdel

4. ’Torg’yta skapas med grusad 
golv under uppstammade träd.

1.

4.3.

2.

LILLA FRÖSUNDA  PARKENS BYGGSTENAR

DÄCK/ PLATSER VID BÄCKEN

Bäcken som slingrar sig genom parken får en lik-
nande sträckning som idag men tar sig djupare 
ner till dammens framtida lägre nivå. Parksling-
an korsar bäcken i öster med hjälp av ett över-
bryggande trädäck där det finns möjlighet att 
sitta och komma nära vatten och natur. Även vid 
gångvägen ner från det övre trädtorget finns en 
platsbildning med ett trädäck, en lugnare, lite 
mer avskild del med utblick över parken.

TRÄDTORG

I Lilla Frösundas östra del möter parken bebyg-
gelsen och där finns även en av parkens större 
entréer. Övergången mellan stadsmiljö och 
park sker på ett urbant och inbjudande sätt via 
trädtorget där långa utblickar över hela parken 
skapas. Under trädkronorna finns möjligheter 
att sitta eller till exempel spela boule.  

L 
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LILLA FRÖSUNDA  VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN

BIOLOGISKA VÄRDEN 
 
BIOLOGISK MÅNGFALD

Ambitionen med parkens omdaning är att utöka 
och utveckla platsens ekosystemtjänster och yt-
terligare stödja den biologiska mångfalden. Flera 
av den nuvarande parkens centralt växande träd 
samt dammen med tillhörande våtmarksväxter 
behöver tas bort för att kunna sänka parkens 
marknivåer. 

Antalet träd på platsen kommer att ökas jämfört 
med idag. Brynzoner skapas och undervegetatio-
nen utvecklas. Vissa delar av pelousen sköts som 
ängsmark. Biotopgestaltning inklusive artval 
anpassas till de ekologiska sammanhangen kring 
platsen och stödjer den biologiska mångfalden 
och i förlängningen bidrar till den övergripande 
blågröna infrastrukturen i området. 

De biologiska och estetiska värden som tas bort 
återskapas och utvecklas i ett nykomponerat 
format i parkens nya gestaltning. Utvalda partier 
av parkens landskap utformas för att stödja den 
biologiska mångfalden samtidigt som det skapas 
vackra parkinslag. Ambitionen är att skapa en 
eko-social park med stora upplevelsevärden och 
stor pedagogisk potential, inte minst för skol-
och förskolebarn. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Platsen utvecklar på ett medvetet sätt olika eko-
systemtjänster. En uppenbar ekosystemtjänst är 
att ta emot skyfall vid extremväder samt ta hand 
om, fördröja och rena dagvatten på en mer daglig 
basis. Parken hjälper till att minska värmeö-
effekter som annars uppstår i en mer hårdgjord 
och förtätad stadsmiljö. Parken ger skugga vid 
värmeböljor och trädens och växternas trans-
piration sänker temperaturen och höjer luft-
fuktigheten jämfört med omgivningen. Parken 
inbjuder till rekreation, rofylldhet och motion 
för ökad mental och fysisk hälsa. Odling skapar 
samhörighet och relation till naturens växande 
kraft.

Delar av pelousen kan på skötas som ängsmark. 
Skötseln blir en del av gestaltnngen och ett verk-
tyg för att öka den biologiska mångfalden,

Mörka delar av plan planteras med varierande skikt av busk, marktäckare och ängsplanteringar Översikt för hantering av träd
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Svenskt namn  Vetenskapligt namn  Ellenbergs fuktvärde  Rekommenderad plats

Styvt braxengräs  Isoëtes lacustris  12   Dammbotten

Vattenblink   Hottonia palustris  11   Öppet vatten/förankrad i botten

Dyblad   Hydrocharis morsus-ranae 11   Öppet vatten/förankrad i botten

Gul näckros  Nuphar lutea  11   Öppet vatten/förankrad i botten

Vit näckros  Nymphaea alba  11   Öppet vatten/förankrad i botten

Vattenaloe   Stratiotes aloides  11   Grunt vatten

Flaskstarr   Carex rostrata  10   Grunt vatten/Strandzon/Dike

Blåsstarr   Carex vesicaria  10   Grunt vatten/Strandzon/Dike

Sjöfräken   Equisetum fluviatile  10   Grunt vatten/Strandzon/Dike

Sjöranunkel  Ranunculus lingua  10   Grunt vatten/Strandzon/Dike

Kabbleka   Caltha palustris  9   Strandzon/Dike

Gråstarr   Carex canescens  9   Strandzon/Dike

Slokstarr   Carex pseudocyperus  9   Strandzon/Dike

Svärdslilja   Iris pseudacorus  9   Grunt vatten/Strandzon

Fackelblomster  Lythrum salicaria  9   Strandzon

Dyveronika   Veronica scutellata  9   Strandzon

Kärrfräken   Equisetum palustre  8   Strandzon
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LILLA FRÖSUNDA  VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN

VÅTMARK

En dagvattendamm och våtmarksdel med stora 
ekologiska värden skapas med växtförslag fram-
taget i samråd med ekolog (Golder). Golder har 
även utfört artinventeringar av platsens växt-
lighet och insektsliv som är sammanställt i en 
separat rapport. Många av de växterna föreslås i 
den nya dammen är valt utifrån platsens befint-
liga vegetation.

Många våtmarksväxter kan bara växa antingen 
i mycket grunt vatten eller strax ovanför vat-
tenlinjen där marken hålls kontinuerligt våt. Det 
är därför avgörande att dammen anläggs med 
en tillräckligt utbrett och svagt lutande kantzon 
mot parkens övriga gräsytor för att våtmarksväx-
terna ska kunna trivas. 

I utformning och växtval tas stor hänsyn till 
livsbetingelserna för den fridlysta arten citron-
fläckad kärrtrollslända. Se 12:6 samråd med 
Länsstyrelsen..

Förslag på växter för våtmark och damm

Fuktvärde 
11-12

Fuktvärde 
9-11

Fuktvärde 
8-9Fuktvärde 

9-11

+5,8

+6,4

+7,5 +7,4

Sektion Skala 1:100/A3

I--- ---I --I 
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LILLA FRÖSUNDA  HÖJDSÄTTNING OCH SKYFALLSHANTERING

Illustrationen visar de 
övergripande principerna 
för skyfallshanteringen 
och nivåjusteringar i Lilla 
Frösunda.

SKYFALLSHANTERING

De åtgärder som programmet redovisar gör det 
möjligt att magasinera ca 11 200 m3 skyfallsvat-
ten vid Lilla Frösunda. Magasineringen sker helt 
ytligt, d.v.s. inga underjordiska magasin behövs.  
Skyfallsrapporten (Golder 2020) beskriver hur 
vattnet som fångas upp i magasinet rinner hu-
vudsakligen österifrån från Gustav III:s Blvd och 
höjdpartier runt Stora Frösunda gård. Mindre 
flöden når magasinet även från höjdpartier vid 
Ballongberget norr om Lilla Frösunda gård.

Skyfallsvattnet rinner till magasineringsplats 
på befintliga låglinjer i stadslandskapet vilket 
innebär att inga höjdjusteringar krävs i vägarna 
omkring parken. Den enda justeringen som 
föreslås för att leda vattnet mot magasinet är i 
den befintliga gångbanan väster om gårdshuset 
som leder norrut från parken. Gångbanan ges en 
tvärlutning på 2,5% för att styra in vatten från 
intilliggande fastighetsmark.

Under normala förhållanden fungerar parkens 
damm, precis som idag, som dagvattendamm. 
En kupolbrunn sätts i våtmarksytan intill dam-
men med inlopp ca 40 cm ovanför dammens 
medelvattennivå. Dett möjliggör breddning 
vid medelstora regnmängder. Utloppet leds i 
ledning med självfall mot befintlig dagvattenled-
ning.

Vid skyfall, då den beräknade vattennivån vid 
100-års regn når max +9,22, sker avbördning 
dels genom samma kupolbrunn och dels genom 
infiltration. Dimensionering av nya ledningar 
görs i samråd med VA konsult.

Förskolegård

+7.08 +6.9

+8.2

+9.3

Vallkrön
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Sektion A-A.  Den upplevda höjden på vallkrönet minskas genom en genomtänkt komposition  
   av planterade slänter och lekgradänger inne på förskolegården.
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LILLA FRÖSUNDA  HÖJDSÄTTNING OCH LEDNINGAR

Illustrationen visar markens föreslagna nivåförändring ovanför VA-ledningar i parken

BEFINTLIGA LEDNINGAR

Solna Vatten har VA-ledningar som är dragna 
igenom den södra delen av Lilla Frösunda par-
ken och har uttryckt en önskan om att markytan 
ovanför ledningarna inte ska höjas eller sänkas. 
De planerade åtgärderna i parken tar hänsyn 
till denna önskan i så stor utsträckning som är 
möjligt. Dock finns partier där vallen byggs upp 
där det är omöjligt att undvika nivåförändringar. 
Utförandet av dessa schakt/fyll åtgärder görs i 
samråd med Solna Vatten samt med geotekniker.

NORRA LEDNINGSPAKET

Marken ovanför ledningspaketet som löper 
parallellt med askallén i parkens norra del läm-
nas till största del ostört men behöver sänkas 
vid något ställe och höjas vid annat ställe. För 
att möjliggör ett tillgängligt gångstråk ner till 
parkens mittersta delar behöver markschakt för 
skyfallsmagasinet lokalt sänka marknivåerna 
ovanför ledningarna i parkens östra del med ca 
0,5 meter. En lokal höjning av marken med max 
1,5 meter ovanför befintliga markhöjder krävs 
där vallen byggs upp i parkens västra del.

SÖDRA LEDNINGSPAKET

Den planerade ombyggnaden av Kolonnvägen 
förutsätter en 5 meter bred gång-och cykelbana 
som löper parallellt med Kolonnvägen. För att 
skapa en variation för gående föreslås att gång-
stråket viker av från cykelbanan och går in i den 
gröna parkmiljön. Detta gångstråk föreslås följa 
de befintliga ledningarnas dragning som ändå 
inte får planteras med träd. Dagens marknivåer 
behålls ovanför ledningarna till en början för gå-
ende mot norr men sedan varierar avvikelserna 
med ca +/- 0,5 meter där vallens släntlutning får 
en gestaltad oregelbunden utformning. Längst 
norrut behöver marken höjas lokalt max 2,2 me-
ter där vallen byggs upp. Även där gångtunneln 
under Kolonnnvägen sätts igen måste marken 
höjas ovanför befintliga höjder.
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4. Fröparken 



FRÖPARKEN IDAG

I Solnas grönplan beskrivs Fröparken som en 
”småpark”, ett litet grönt rum nära bostaden 
med rekreativa värden. Parken är idag indelad i 
två parkrum, en med lekplats och den andra en 
grönskande, lugn del med sittplatser och skulp-
turen ”Växelspakshybrid” av Björn Selder med 
ett vattenspel. 

Parken är en av få gröna parker i området och 
fyller en viktig rekreativ funktion för boende 
och arbetande i närområdet. Den utgör en grön 
lunga i den täta stadsbygden som fyller både 
sociala och ekologiska värden. Den pågående 
stadsomvandling med nya bostäder och kontor 
kommer att öka besökstrycket på Fröparken. 

OMVANDLING OCH NYA FUNKTIONER

Parkens omvandling syftar till att behålla och 
utveckla den nuvarande karaktären och parkens 
funktioner med vardagsvistelse, rekreation och 
lek men att också stärka den biologiska mång-
falden och skapa möjligheten att hantera ett 
klimatkompenserat 100-årsregn. För att ta hand 
om skyfallsvattnet föreslås ett underjordiskt 
skyfallsmagasin. 

En princip för gestaltningen har varit att tydlig-
göra parkens två delar med sina olika funktioner 
vilket accentueras av de två nivåerna som tas 
upp av en mur. Parkens två nivåer är åtskilda 
men har tydliga kopplingar genom trappor och 
siktlinjer. Lekparken finns på den del som höjs 
upp för att inrymma skyfallsmagasinet och får 
genom höjning av marknivån bättre ljusförhål-
landen med ökad solinstrålning. Parken får en 
rumslig gestaltning med tydliga siktlinjer som 
inbjuder till att upptäcka och röra sig mellan de 
olika delarna vilket får parken att kännas större 
och mer spännande. Befintliga och nya träd-
planteringar ramar in parken mot Gårdsvägen. 
Parken får även nya platsbildningar och fler 
funktioner. 
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FRÖPARKEN PARKOMVANDLING
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FRÖPARKEN ILLUSTRATIONSPLAN -NY UTFORMNING AV PARKEN UTIFRÅN SKYFALLSÅTGÄRDER
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FRÖPARKEN SEKTIONER

Sektion B-B, Skala 1:200/A3

Sektion A-A, Skala 1:200/A3

Sektion C-C, Skala 1:200/A3
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SKYFALLSHANTERING

Skyfallshanteringen har varit styrande för 
gestaltningen och en förutsättning har varit 
att kunna ta hand om stora mängder vatten i 
parken. Genom att höja upp marknivån i delar 
av parken skapas utrymme för ett underjordiskt 
skyfallsmagasin. Magasinet breder ut sig under 
lekplatsen och får två ytliga inlopp som får en 
egen gestaltning. Magasinets funktion beskrivs 
utförligare under rubriken ”Höjdsättning, led-
ningar och skyfallshantering”.

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER

Liksom idag föreslås Fröparken bestå av två 
större rumsbildningar som består av en lekdel 
och ett grönskande parkrum. Delarna har tydliga 
visuella och fysiska kopplingar med gestaltade 
siktlinjer och rumsliga kompositioner. Parken 
omsluts innåt och avgränsas  mot omgivningen 
med hjälp av träd och låga planteringar med in-
slag av flerstammiga buskar. De större rummen 
innehåller även mindre platsbildningar med 
olika rumsliga avgränsningar. 

ENTRÉER OCH RÖRELSEMÖNSTER

De befintliga entréerna i parkens tre hörn 
förtydligas med fler funktioner, belysning och 
sittplatser. Längs med Rättarvägen öppnas en ny 
entré för att göra parken mer inbjudande. Den 
befintliga gång- och cykelvägen genom parkens 
södra del rätas upp och förstärker siktlinjen 
mellan den västra och östra entrén. Två generösa 
trappor binder ihop parkens övre och nedre nivå 
till en helhet, medan en mindre trappa kopplar 
den övre parkdelen till Gårdsvägen.

PLATSBILDNING OCH AKTIVTET

Parkens två delar har en tydlig funktionsuppdel-
ning i en lekpark och en lugn del för samvaro 
och avkoppling. Dessa båda delar uppdateras och  
omgestaltas med lekutrustning, sittplatser och 
aktiviteter. Nya platsbildningar skapas i vat-
tenparken och entrétorget. Parken kompletteras 
med fler sittplatser, både informella sittplatser 
samt parkbänkar och soffor. Längs med muren 
som skiljer de två nivåerna finns gott om sitt-
platser i både sol och skugga.

BOULE
/HÄNG

SITTPLATSER

LEK

BLOMSTER
-PRAKT

INLOPP

INLOPP

MAGASIN
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FRÖPARKEN GESTALTNINGSPRINCIPER

Skyfallshantering

Entréer och rörelsemönster

Rumslighet och siktlinjer

Platsbildning och aktivitet
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PARKENS BEFINTLIGA TOPOGRAFI

Parken ligger idag med en svag nordvänd lut-
ning och avgränsas i norr av baksidan på ett ga-
rage som ligger upphöjt i topografin. Gångstrå-
ket som löper längs med garaget sluttar ner i en 
svacka. De två befintliga parkrummen avgränsas 
av en konstgjord kulle med buskplanteringar. 
Befintlig elstation är placerad på en upphöjning 
i landskapet. 

FÖRÄNDRING AV TOPOGRAFIN

För att inrymma skyfallsmagasinet förändras 
parkens topografi. Rummet stadgas upp av en 
(böljande) granitmur som lyfter upp marken 
och skapar två tydliga nivåer. Den övre delen får 
ett planare golv på en högre nivå som minskar 
garaget och elstationens visuella intryck. Det 
medger även bättre solförhållanden och en fin 
utblick över parkens nedre del. I den nedre delen 
som innehåller flera stora uppvuxna träd behålls 
marknivåerna och träden kan därmed bevaras. 
Nedsänkningar i topografin skapas i den västra 
och östra delen för inlopp till skyfallsmagasinet.

TRYGGHET

Parkenär utformad så att det finns en öppen-
het oc att den har tydliga siktlinjer. Det finns 
inga avskilda gömslen eller vrår.  Parkens nya 
mur är på ca 1 meter och så att man kan se över 
den. Trygghetsaspekten behöver finnas med i 
parkens skötselanvisningar för att få en fortsatt 
bar synlighet genom parken även då växtlighe-
ten utvecklas. Belysning bör planeras så att man 
både får en trygg och trevlig ljusmiljö kvälls- och 
nattetid.. 
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FRÖPARKEN GESTALTNINGSPRINCIPER
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FRÖPARKENS BYGGSTENAR

PARKTORGET

Parktorget behåller sin funktion som ett socialt 
och grönskande parkrum med sittplatser och plan-
teringar. Flera av de stora träden behålls och kom-
pletteras med nya träd samt med  nya varierande 
och låga planteringar med fokus på både  biologisk 
mångfald och estetiska upplevelsevärden. Rummet 
utökas och rustas upp med ett sammanhängande 
golv i stenmjöl med tydligt avgränsade kanter. En 
större plats skapas runt det befintliga konstverket 
Växelspakshybrid av Björn Selder. Konstverket 
och den stora uppvuxna pilen utgör ett centralt 
blickfång på platsen. Ett nytt långbord bjuder in 
till social samvaro kring lunchen invid konstver-
ket med dess vattenspegel. Flera sittplatser, både 
informella sittplatser på muren och parksoffor i 
bra sol- och skuggläge finns att erbjuda besökaren. 

GRANITMUREN

En lång och böljande granitmur är parkens mest 
karaktärsbärande element samtidigt som den 
utgör gränsen mellan parkens två delar som i 
sin tur skapar förutsättning för att få plats med 
skyfallsmagasinet. Muren får ett klassiskt natur-
stenmaterial och byggs som en blockstensmur i 
en spännande form som för tankarna till vattens 
rörelse. Den böljade formen skapar olika rum som 
kan möbleras och ge plats åt planteringar. Muren 
har en genomgående murkrönshöjd, vilket gör att 
muren ökar i höjd i den östra delen och är sedan 
ungefär en meter hög runt parktorget. 

LEKPLATSEN

Lekplatsen behåller sin funktion som småbarnslek 
och lek för något äldre barn. En temalek i form av 
en liten ”by” av lekhus tillsammans med skulptu-
rer, sandlek och spänger skapar en småskalig och 
spännande miljö väl anpassad till platsens skala. 
Dispositionen skapar avgränsade rum och genom-
gående siktlinjer där rörelsen genom platsen blir 
spännande och väcker upptäckarglädjen. Ledord 
för lekplatsen är hög detaljrikedom, fantasifulla 
inslag och robusta material. Som fallskydd an-
vänds naturliga och hållbara material som exem-
pelvis barkflis eller sand.
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1. En långbänk bjuder in till lunch 
och samvaro i det gröna. Utfört i 
metö för enkel skötsel. Referens-
bild från Amsterdam.

2. Parkbänkar och soffor om-
givna av planteringar erbjuder 
platser att slå sig ner i skuggan 
av träden. 

3. En granitmur av blockstenar 
tar upp höjdskillnaden mellan 
parkens två delar och tillför ett 
nytt robust karaktärselement. 

4. Videtunnel, lekmiljö som upp-
muntrar till upptäckarglädje.

3. Lekhus, enkla och robusta 
upmuntrar både till relationell 
le, kurragämma och enklare 
klättring.

1. 2. 3.

4. 5.

L 



ENTRÉTORGET

Marknivån runt entrétorget höjs upp och en trappa 
ansluter ner till parktorget. Den plana stenmjölsy-
tan möjliggör för exempelvis boulespel. Plante-
ringar och träd omsluter platsen och parksoffor 
placeras i soligt läge med utblick mot ytan med 
möjlighet till boule och ner mot parktorget och 
konstverket. Det är ingen markerd boulebana med 
sarger. Dock är det tilltagna mått som motsvarar 
en boulebana .   Platsen får också en funktion som 
inlopp till skyfallsmagasinet. 

ENTRÉPLATSERNA

Entréplatserna markerar parkens gränser, upp-
märksammar entréerna och bjuder in besökarna. 
De utformas med gemensam markbeläggning av 
stenmjöl, linspänd belysning samt effektbelysning 
på träd, planteringar och sittplatser. En linspänd 
belysning ljusar upp entréerna under mörkare 
tider på dygnet, markerar platsen på håll och lyf-
ter fram markmaterialet. En bra ljussättning kan 
också öka tryggheten. 
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1. Stämningsfull belysning lyser 
upp träd, planteringar och mar-
ken under kvällstid. Referens-
bilder från Rådhustorget och 
Årstidernas park i Umeå. 

2. En vacker stenmjölsyta ger 
karaktär. Refernsbild från Ulls 
hus, Ultuna.

3. På entrétorget finns möjlighet 
till boulespel. 

4. Plandeltalj. Skala 1:200/A3.

FRÖPARKENS BYGGSTENAR

1. 2.

4.

3.

RÄTTARVÄGEN

Entréplats

Boule

Sittplatser

Granitmur
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VATTENPARKEN

En ny och spännande platsbildning skapas med 
vattenparken. Hit leds dag- och skyfallsvattnet 
från Gårdsvägen och tillför vatten till parkens 
växtlighet. Inloppet till skyfallsmagasinet ligger 
högre än dagvattenbrunnen så att magasinet nytt-
jas bara vid extremt höga flöden. ((se figur 4.)  En 
upphöjd gångväg med sittgradäng bildar fond mot 
slänten där man kan slå sig ner med utblick över 
planteringarna. Här skapas en plats för umgänge 
lite avskilt men ändå som en tydlig del av parken. 

Centralt i vattenparken finns också möjligheten 
att placera ett objekt som fungerar som blickfång 
i en av parkens genomgående siktlinjer. Detta kan 
exempelvis vara ett konstverk eller ett vackert 
blommande träd. I lågpunkten omgiven av frodig 
växtlighet placeras inloppet till skyfallsmagasinet. 
Inloppet dimensioneras efter flödeshastighet i se-
nare skede.

Parkens egna dagvatten tas omhand genom infiltr-
tion i växtbäddar i kombination med dagvatten-
brunnar där detta inte är möjligt. Den större delen 
av parkens egna skyfallsvatten tas omhand i något 
av det två inloggen till det underjordiska maga-
sinet. I den  västra  delen som behålls på en lägre 
nivå för att ansluta till gatan och behålla befintliga 
träd går det i nästa skeded skapa skyfallslösningar 
lokalt som tar hand om de i sammanhanget jäm-

1. Vattenparken får en tydlig kant 
med sittgradäng och mycket 
växtlighet. Referensbild från 
Tåsinge plads, Köpenhamn.

2. Plandeltalj. Skala 1:200/A3.

3. Ett blickfång kan placeras i 
siklinjen mot vattenparken. Re-
ferensbild från Norra Djurgårds-
staden.   

4. Deltaj inlopp till skyfallsma-
gasin med dagvatten- och 
skyfallsbrunn.

FRÖPARKENS BYGGSTENAR
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1. 2.

3. 4.

Sittplatser

Entréplats
Konstverk

Blomsterprakt

L 

tt enbrunn dagva skyfallsbrunn 



FRÖPARKEN HÖJDSÄTTNING OCH SKYFALLSHANTERING

FÖRÄNDRAD HÖJDSÄTTNING OCH LEDNINGAR

För att leda det ytliga skyfallsvattnet till Fröparken 
behöver Gårdsvägen höjdsättas om på en angräns-
ande sträcka. Principen är att bomberingen tas bort 
för att i stället få till en sidolutning av vägen mot 
parken. På den norra sidan behöver vägen höjas un-
gefär 10-20 cm från befintliga höjder. Vattenflödet 
leds längs parksidan av vägen och i höjd med par-
ken får vägen en upphöjning som vid behov kan 
utformas som övergångsställe. Vid upphöjningen 
leds vattnet in i parken mot en lågpunkt med inlopp 
till skyfallsmagasinet. Det finns inga ledningar som 
påverkas av skyfallsmagasinets utbredning.  

SKYFALLSMAGASIN

Principen för skyfallshanteringen i Fröparken byg-
ger på magasinering under mark med s.k. ”dagvat-
tenkassetter”. Det byggs med en ungefärlig volym 
på 1400 kvm. Marken i den södra delen av parken 
höjs upp för att inrymma magasinet. Det största 
inflödet av vatten kommer från Gårdsvägen till 
ett inlopp vid parkens östra entré, mindre volymer 
kommer från Rättarvägen och tas in via inlopp i par-
kens västra del. Inloppen utformas med kupolbrunn 
placerad i lågpunkt, något upphöjt så att det endast 
vid större vattenflöden kommer till användning. I 
normala fall tas vattnet omhand i dagvattenbrunn 
som är placerad i lågpunkt men med lägre inlopp 
samt infiltreras i mark. Vatten som rinner till ma-
gasinet kommer att vara relativt rent och därmed 
minskar behovet av underhåll och rengöring. Maga-
sinet byggs med ett flexibelt modulsystem som går 
att anpassa i höjd och utbredning. Marken förbereds 
med väldränerad och plan bottenschakt minst 1m 
ovan normal grundvattennivå. Överkant på maga-
sinet ligger ca 1m under färdig mark vilket ger goda 
förutsättningar att plantera träd som kan växa sig 
stora samt placera lek- och parkutrustning ovanpå. 
Magasinet är slutet och skyddas exempelvis av en 
EPDM-duk med rotspärr. Det dimensioneras med 
tre inspektionsbrunnar placerade i parken med be-
täckningsbrunnar i gjutjärn, ca 400mm i diameter. 
Inspektion görs med kamera och vid behov spolas 
magasinet rent. Skyfallsvatten släpps ut från maga-
sinet till dagvattennätet med självfall, ingen pump-
ning behövs. Utformning och dimensionering av 
utflödet utreds i senare skede. 

Inlopp

Inlopp

INLOPP SKYFALLSMAGASIN

YTLIG AVRINNING

LEDNING SKYFALLSMAGASIN

NY MARKHÖJD

OMRÅDE FÖR FÖRÄNDRADE MARKHÖJDER

BEF. MARKHÖJD SOM BEHÅLLS

BEF. MARKHÖJD SOM UTGÅR

LUTNING

2.4%

2.4%

2.7%

1.3%

12.4%

3.7%

3.1
%

3.1%

0.6%MAGASIN 1450 m3

0.6%

1.1%

Utlopp till DV-ledning, lutning ca 
3 % från botten av magasin

Sidolutning på 
Gårdsvägen

+9.80

+9.85

+9.73

+9.20

+10.52

+9.50
(+9.00)

(+9.00)

(+10.38)

(+9.66)

(+9.00)

+9.60

+9.50

+9.35

+8.50

+8.30

+8.30

+10.45

+11.00

+7.60

+7.60
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FRÖPARKEN VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN

Fröparkens omgestaltning har som ambition att 
öka den biologiska mångfalden och bidra med 
fler ekosystemtjänster. En växtgestaltning med 
variation, blomprakt och ökad biologisk mång-
fald tillför sinnliga intryck och ekologiska värden. 
Stora sammanhängande planteringsytor skapar en 
robust grönstruktur av buskar, marktäckare och 
gräs/örter. 

Den framtida parkens planteringar föreslås bestå 
mestadels av perenner och marktäckare med inslag 
av flerstammiga buskar. Plantering av buskar kan 
också avskärma mot omgivande vägar. Parktorget 
får mer blommande inslag med större årstidsva-
riation och högre biologisk mångfald. Här kan 
också finnas plats för växter som särskilt gynnar 
pollinatörer som exempelvis buddleja. Lekplatsens 
planteringar avgränsas av låga planteringsräcken. 
Två ängsytor etableras med blommande örter och 
gräs. En i rundeln på parktorget och en i lekplat-
sen. Den låga markvegetationen med inslag av 
högre buskar och gräs ger förutsättningar för bra 
genomsiktlighet i parken vilket kan bidra till en 
ökad trygghetskänsla. Några träd kommer behöva 
tas bort där marknivåerna påverkas för att inrym-
ma skyfallsmagasinet. För att kompensera detta 
planteras nya pollinatörsgynnande trädarter med 
riklig blomning och ätbara frukter. Dagvatten leds 
från omgivande gator till parken där det fördröjs 
och renas i växtbäddar. 
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FRÖPARKEN TRÄDPLAN OCH LEDNINGSKARTA

NYA TRÄD

BEVARADE TRÄD

TRÄD SOM TAS BORT
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Trädplan Ledningskarta som visar befintlig situation. Här kan man se att parken inte 
har några större ledningar som påverkas av eller begrönsar en ny utformning.

- Solna Vatten, Dagvatten 

- Solna Vatten, Vatten 
- Solna Vatten, Spill 
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  Bilaga 9 

Preliminär skedesplan utbyggnadsarbeten till följd av 
Tygeln 1&3 
 
Arbetena som följer av detaljplanen är beroende av samordning 
med Stadens projekt med utbyggnad av en ny GC-bro över 
Kolonnvägen vilken preliminärt kommer påbörjas under 2024. 
 
Arbetena är utöver ovanstående beroende av 
ledningsomläggningar som Skandia Bostäder låter utföra i 
Kolonnvägen. 
 
Allmän plats 
Gångbana och plantering utmed Tygeln 1 2026 – 2027 
utförs av Staden 
Gångbana och plantering utmed Tygeln 3 2026 – 2027 
utförs av Staden 
Ny trappa från tygeln 3 till målbron  2026 – 2027 
utförs av Fabege 
 
 
Kvartersmark 
Exploatering av Kv Tygeln 1 2022/2023 – 2026/2027 
utförs av Skanska  
Exploatering av Kv Tygeln 3 2024/2025 – 2026/2027 
utförs av Fabege 
 
 
Skyfallsåtgärder 
Fröparken 2023 – 2024 utförs av Staden 
 
Lilla Frösunda  2023 – 2025 utförs av Skanska/Fabege 
Mathildatorget 2023 – 2024 utförs av Skanska/Fabege 
Winjbladsparken  2028 – 2030 utförs av Skanska/Fabege 
Tömmen  2026 – 2032 utförs av Skanska/Fabege 



  Bilaga 9 

Tygeln 1  2026 – 2027 utförs av Skanska/Fabege 
Tygeln 3  2026 – 2027 utförs av Skanska/Fabege 
GC- Tunneln 2023 – 2024 utförs av Skanska/Fabege 
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Postadress:Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

Skanska Fastigheter Stockholm AB
magnus.christiansen@skanska.se

Elektronisk delgivning

Ombyggnad av dagvattendamm i Lilla Frösunda 
park, fastigheten Järva 4:11, Solna kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Skanska Fastigheter Stockholm AB (org.nr. 
556046-6582) att vidta nedanstående försiktighetsmått i samband med 
att dagvattendammen i Lilla Frösunda park på fastigheten Järva 4:11, 
Solna kommun, byggs om för funktion som skyfallsmagasin:

1. Ombyggnaden ska utföras huvudsakligen i enlighet med de 
etapper (1 – 3) som beskrivs i avsnitt 2.2.1. i bilaga 1.

2. Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad 
kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) kan fortleva i/vid 
dammen under hela arbetet.

3. En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad 
kärrtrollslända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex 
månader och ett år efter att det nu anmälda arbetet färdigställts. 
Resultatet ska delges Länsstyrelsen (stockholm@lansstyrelsen.se) 
med hänvisning till ärende 525-69050-2021. 

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808).

Beskrivning av ärendet
Skanska Fastigheter Stockholm AB har, genom Golder Associates 
AB, anmält åtgärder i samband med en detaljplan som tas fram på 
fastigheten Järva 4:11, i Solna kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Planen omfattar att dagvattendammen i Lilla Frösunda park (se figur 
1) byggs om för funktion som skyfallsmagasin, vilket ska minska 
risken för översvämning vid extrema skyfall. Ombyggnaden föreslås 
utföras med anpassningar till citronfläckad kärrtrollslända som 
förekommer i/vid dammen, se bilaga 1. Syftet med samrådet är att 
säkerställa att ombyggnaden ska vara förenlig med bestämmelserna i 
artskyddsförordningen (2007:845) avseende citronfläckad 
kärrtrollslända och mistel, som också förekommer i området.

Beslut

Datum
2022-01-24

Ärendebeteckning 
525-69050-2021

8 Länsstyrelsen 'fJ Stockholm 

mailto:magnus.christiansen@skanska.se
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Stockholm 2022-01-24 525-69050-2021

2021 gjordes en artutredning med inventering av groddjur, kärlväxter 
samt trollsländor inom det aktuella utredningsområdet. Citronfläckad 
kärrtrollslända påträffades då friflygande över dammens vattenyta, 
samt rastande på blad av bredkaveldun i dammens strandzon.

Samrådsunderlaget, se avsnitt 2.2.1 i bilaga 1, redovisar förslag om 
hur dammen ska byggas om samtidigt som kontinuerlig ekologisk 
funktion i området upprätthålls för citronfläckad kärrtrollslända. Detta 
ska tillgodose att förbud enligt 4 § artskyddsförordningen inte utlöses. 
Arbetet planeras utföras i tre faser som ska säkerställa att dammen 
med strandvegetation och trollsländan hela tiden finns kvar under 
ombyggnaden. Dammen ska även efter ombyggnaden erbjuda goda 
förutsättningar för trollsländan att fortleva i området.

Under en kompletterande utredning av träd i området påträffades även 
mistel i en poppel, som bedömdes utgöra det enda värdträdet för arten 
i utredningsområdet. För att tillgodose artskyddet i 8 § artskydds-
förordningen avses poppeln med misteln planteras om till ett område 
inom parken som ligger utanför det område som påverkas av 
exploatering (se bilaga 1, avsnitt 2.2.2).

Tillämpliga bestämmelser
Verksamheter och åtgärder, som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, och som kan 

C Utredningsområde 
0 20 40 60 80 700 

O Lantmäteriet, Geodata~amver1<:an ' N 
Meters 

C] Dagvattendamm '''P 
Figur 1: Undersökningsområde med tillhörande dagvattendamm i Lilla Frösunda park. Ortofoto erhållet utav ESRI. 
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komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälas för samråd till 
Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Alla i Sverige vilt levande fåglar samt ytterligare ett antal djur- och 
växtarter är fridlysta enligt 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken och 
artskyddsförordningen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det för bl.a. citronfläckad 
kärrtrollslända förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. 

Förbudet gäller alla djurens levnadsstadier.

Enligt 8 § artskyddsförordningen är det för bl.a. mistel förbjudet att

1. plocka eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, 
och

2. ta bort eller skada frön eller andra växtdelar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljöbalken. Tillsyns-
myndigheten får med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 
förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 
miljöbalken ska följas.

Motivering till beslut
Länsstyrelsen bedömer att förbuden i artskyddsförordningen inte 
utlöses under förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, 
utförs så som beskrivs i bilaga 1. Någon prövning för dispens från 
artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säkerställa att påverkan på 
citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 
artskyddsförordningen inte utlöses, förelägger Länsstyrelsen om att 
ombyggnaden ska utföras i huvudsak så som föreslås i 
samrådsunderlaget.

Åtgärderna ska utformas så att dammen även efter ombyggnaden 
erbjuder goda förutsättningar för citronfläckad kärrtrollslända att 
fortleva i området. En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för 
trollsländan, inklusive förekomst av arten, ska göras när den nya 
dammiljön är väl etablerad.

I den artinventering som tillhör samrådsunderlaget redogörs för en 
bedömning avseende citronfläckad kärrtrollslända, att påverkan från 
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ombyggnad av dammen bör kunna ges dispens från 4 § artskydds-
förordningen. Länsstyrelsen bedömer dock att det inte visats att 
alternativa lösningar saknas för att uppnå syftet med ombyggnaden av 
dammen till skyfallsmagasin, och att dispens enligt 14 § 
artskyddsförordningen under dessa förutsättningar inte kan medges.

Länsstyrelsen bedömer att den aktuella åtgärden för mistel enligt 
rådande praxis är förenlig med fridlysningen för arten.

Upplysning
Länsstyrelsens prövning omfattar endast en bedömning av de aktuella 
åtgärdernas förenlighet med artskyddsförordningen avseende 
citronfläckad kärrtrollslända och mistel. Prövningen grundas på 
bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamheter och åtgärder 
som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 

Beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt enligt bilaga 2.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare 
Mattias Jansson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.  

Bilagor
1. Samrådsunderlag: Samråd 12:6 vid ändring av naturmiljö, Lilla 

Frösunda park, Solna kommun. Golder/WSP 2021-12-09.

2. Hur man överklagar

Kopia till
Solna stad: kontakt@solna.se

mailto:kontakt@solna.se
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1 INLEDNING 

Skanska AB planerar att genomföra en ombyggnad av den befintliga dagvattendammen i Frösunda 
Park. Syftet med dammens och parkens ombyggnad är att förbättra områdets skyfallshantering genom 
att den centrala delen av Lilla Frösunda Park sänks vilket skapar ett skyfallsmagasin som minskar 
risken för människor vid extrema skyfall. Utbyggnaden är en del av det skyfallsprogram som ingår i 
detaljplanen för Lilla Frösunda. I samrådet för detaljplanen har Länsstyrelsen i Stockholms län i ett 
yttrande från Annsofie Edberg på Enheten för bostäder och fysisk planering daterat 2021-03-04 
framfört att det finns ett behov att utföra en riktad artskyddsutredning på fridlysta och rödlistade arter 
då det påträffats Citronfläckad kärrtrollslända i dammen enligt Artportalen. 

Golder Associates AB utförde inventeringar av groddjur, kärlväxter och trollsländor våren och 
sommaren 2021, vilket bekräftade förekomsten av den fridlysta arten citronfläckad kärrtrollslända i 
dammen. Under en kompletterande utredning av träd i området påträffades även mistel i en poppel. 

WSP, Golder Associates AB, Skanska och Landskapslaget har utarbetat ett förslag för att kunna 
utföra utbyggnaden samtidigt som kontinuerlig ekologisk funktion i dammen upprätthålls för 
citronfläckad kärrtrollslända under hela utbyggnadstiden. Bedömningen är att detta förfarande medför 
att kravet på dispens i § 4 inte utlöses. 

Anna Lundell på Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade på telefon 2021-08-23 att 
rekommendationen var att genomföra ett 12:6 samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län där 
åtgärden som skall genomföras beskrivs, inklusive de skyddsåtgärder som planeras. 

WSP Sverige AB & Golder AB har på uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm AB tagit fram ett 
bedömningsunderlag som stöd för samråd enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken i denna rapport kallad 12:6-
samråd, för två skyddade arter inom ett avgränsat område i Lilla Frösunda, Solna kommun. Syftet med 
12:6 samrådet är att Skanska antingen får ett besked om att de föreslagna åtgärderna eller andra 
åtgärder som Länsstyrelsen meddelar är tillräckliga för att undvika att utlösa dispenskravet för de två 
skyddade arterna citronfläckad kärrtrollslända och mistel, alternativt att Länsstyrelsen meddelar att 
dispens från artskyddsförordningen krävs. 

1.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Det berörda utredningsområdet domineras av en intensivt klippt gräsmark med en dagvattendamm i 
mitten (Figur 1). Dammen får sitt vatten via ett dike som leder till dammen. Ytan av dammen uppgår till 
130 m2, och vattnet i dammen är brunfärgat med lågt vattenstånd. Vid tidigare platsbesök finns skräp 
noterat i dammen, bl.a. plast, bildäck och en kundvagn. 

Mellan den klippta gräsmattan och dammen finns en övergångszon av våtmarksvegetation som är 
påverkad av växlande vattenstånd. Parken har flera träd och buskar. Stigar genomkorsar parken, och 
flertalet bänkar finns längs stigarna för besökare. Området närmast dammen utgörs av en gräsmatta 
och ett dike som leder dagvatten till dammen. Parken gränsar till bostadsbebyggelse och gator 
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Figur 1: Undersökningsområde med tillhörande dagvattendamm i Lilla Frösunda park. Ortofoto erhållet utav ESRI. 

1.2 ÅTGÄRD SOM SKALL UTFÖRAS 
Den nya dammen kommer att ha samma ytstorlek som den tidigare, men då dammens omformning är 
en del av att sänka den centrala delen av parken för att skapa det skyfallsmagasin i Lilla Frösunda 
park som beskrivs i Skyfallsutredningen, men en större vattenlagringskapacitet, genom att dammen 
fördjupas från dagens +7.10 till en nivå på +5.80 (Figur 2 & 3).  

Utredningsområde 

D Dagvattendamm 

0 20 40 60 80 100 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
Meters ' N 
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Figur 2: Utformningen av den nya dammen. Den lilafärgade första linjen inifrån visar befintlig gräns för vattenlinjen. Den 
blåfärgade andra linjen inifrån visar den nya dammens vattenlinje. Den orangefärgade tredje linjen inifrån visar gränsen för 
dagens zon av våtmarksvegetation. Den rödfärgade fjärde linjen inifrån (längst ytterst) visar gränsen för våtmarksvegetationen i 
dammen efter ombyggnaden. 
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Figur 3: Utformningen av den nya dammen med den sänkta vattennivån. 
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1.3 TIDIGARE UTREDNINGAR 
Under våren och sommaren 2021 genomförde Golder Associates AB en fördjupad artutredning av de 
tre artgrupperna groddjur, kärlväxter samt trollsländor inom utredningsområdet, med syftet att utreda 
förekomsten av juridiskt skyddade arter samt rödlistade arter inom Lilla Frösunda Park. Resultatet av 
inventeringen visade att en juridiskt skyddad art förekommer i området, citronfläckad kärrtrollslända, 
genom att två revirhävdande hannar noterades. Arten är fridlyst genom § 4 och 5 i 
artskyddsförordningen, då den är upptagen i bilaga 2 i art- och habitatdirektivet. Arten påträffades 
friflygande över vattenytan, samt rastande på blad av bredkaveldun vid den övergångszon av 
våtmarksvegetation som ligger mellan dagvattendammen och den klippta gräsmattan (Golder 2021). 

Under sommaren 2021 genomförde Skanska Fastigheter Stockholm AB även en kompletterande 
undersökning utav utredningsområdet i vilket det framkom att den juridiskt skyddad arten mistel 
förekommer inom området. Mistel är fridlyst genom § 8 i artskyddsförordningen. Artens förekomst 
inom utredningsområdet är begränsat till en poppel som utgör värdträd för arten. 

 

2 RESULTAT OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

2.1 SKYDDSTATUS FÖR BERÖRDA ARTER 

2.1.1 Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) 
Citronfläckad kärrtrollslända har genom fridlysning av § 4 i artskyddsförordningen ett starkt skydd i 
svensk lagstiftning.   

Fridlysning enligt § 4 i artskyddsförordningen medför att det är förbjudet att:  

1) Avsiktligt fånga eller döda djur, 
2) Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder, 
3) Avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4) Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier av djuret 

EU-domstolen har i mars 2021 i ett förhandsavgörande i de förenade målen C-473/19 samt C-474/19 
meddelat att arter skyddade i bilaga 2 i Art- och habitatdirektivet är skyddade oavsett deras nuvarande 
bevarandestatus, samt att skyddet inkluderar fortplantningsområden, övervintringsplatser samt 
viloplatser. Förtydligandet medför att dispens krävs även om arten har en gynsam bevarandestatus 
samt att skyddet gäller även om den planerade åtgärden inte försämrar artens bevarandestatus. Om 
påverkan på en individ av arten är oundviklig krävs dispens. 

2.1.2 Mistel (Viscum album) 
Mistel har genom fridlysning av § 8 i artskyddsförordningen ett relativt starkt skydd i svensk 
lagstiftning. 

Fridlysning enligt § 8 i artskyddsförordningen medför att det är förbjudet att: 

1) plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 
2) ta bort eller skada frön eller andra delar. 

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. 
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2.2 FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER 

2.2.1 Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) 
För att undvika att utlösa dispenskravet för citronfläckade kärrtrollslända inom utredningsområdet har 
Skanska Fastigheter Stockholm AB i samråd med Golder Associates AB, WSP samt Landskapslaget 
utarbetat ett förslag på skyddsåtgärder som bibehåller en kontinuerlig ekologisk funktion genom att 
säkerställa att dammen och strandvegetationen hela tiden finns kvar under utbyggnadsfasen, och att 
vattenytan avgränsas med spont vid sänkning av nivån i ena delen av dammen. Förslaget är uppbyggt 
i tre utbyggnadsetapper. 

Etapp 1 

Etapp 1 innebär att den befintliga dammen utökas med utgrävning mot öst och fördubblas i ytan 
jämfört med dagens storlek. Nivån på vattenytan hålls kvar vid dagens +7,10. Våtmarksväxter 
planteras runt den utökade strandkanten och det säkerställs att växter inte är kvar i den fria vattenytan 
i det området som skall avskärmas utan arten i Etapp 2. Tid ges för citronfläckad kärrtrollslända att 
etablera sig i den utökade delen av dammen. Den typ av våtmarksväxter med kraftiga blad som t.ex. 
bredkaveldun som är gynnsamma rastplatser för citronfläckad kärrtrollslända planteras vid den 
utökade strandlinjen (Figur 4). Rekommenderad tid för utförande är vinter eller tidig vår (januari-mars) 
år 1. 
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Figur 4: Utbyggnaden av dagvattendammen i etapp 1. 
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Etapp 2 

Etapp 2 är den mest kritiska fasen, och genomförs genom att 2 personer försiktigt drar ett långt insekts 
nät emellan sig från dammens ena ände till den ände som samtliga nymfer av arten skall vara i. 
Vattenytan avskärmas därefter med ett liknande nät som sätts fast i botten för att hindra nymferna för 
att gå över i den andra delen av dammen innan spontningen som avskärmar dammen hunnit 
genomföras. Eftersök genom håvning och eDNA prov görs för att säkerställa att arten finns i det 
avskärmade skyddade området där även all vegetation den behöver finns. När arten bekräftat finnas 
där tas vattnet bort väster om sponten som vid det här lagret tömts på nymfer av arten samt gynnsam 
vegetation och den nya dammen förbereds vid en sänkt nivå tillsammans med resten av 
parkanläggningens västra delar. Den nya dammen fylls sedan med vatten. Våtmarksväxter etableras 
runt om dammen och arten ges tid att etablera sig i den nya, sänkta delen av dammen (figur 5). 

Rekommenderad tid för utförande är våren år 1 (april-maj) förutsatt att arten bekräftats inom det 
område som avskärmas för den. Alternativ tid för utförande är hösten år 1, men detta medför då att 
Etapp 3 måste flyttas till hösten år 2 för att vår och sommar år 2 skall hinna passera då arten kan 
sprida sig mer. 
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Figur 5: Utbyggnaden av dammen i etapp 2. 
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Etapp 3 

Etapp 3 är den sista etappen och inleds efter att det säkerställts att arten etablerat sig i den utökade 
dammen. Sponten tas bort, så att dammens östra strandkant kan anläggas vid den slutliga nivån på + 
5,80 m. I samma skede flyttas våtmarksväxterna som tidigare omgivit den gamla dammen till den nya 
dammen i sänkt nivå. Tillförsel av dagvatten till den nya dammen anordnas likt idag i vattendrag som 
också planteras med våtmarksväxter (Figur 6). 

Rekommenderad tid för utförande är hösten år 1 förutsatt att Etapp 2 kunnat genomföras våren år 1. 
Om Etapp 2 behövts flyttas till hösten år 2, flyttas Etapp 3 till hösten år 2. 

Under den sommar som följer efter Etapp 3 genomförs eftersök av arten i den nya dammen genom 
sökning längs strandkanten av adulta individer sommartid, samt genom vattenprov av eDNA. 
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Figur 6: Utbyggnad av etapp 3. 
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Det förslag för utbyggnad i tre faser med kontroller som används säkerställer att artens damm och 
strandvegetation aldrig försvinner. Utbyggnaden sker i steg med kontroller som säkerställer att nästa 
steg inte genomförs innan arten bekräftats ha följt med i föregående steg. 

 

2.2.2 Mistel (Viscum album) 
För att undvika att utlösa dispenskravet för mistel inom utredningsområdet har Skanska Fastigheter 
Stockholm AB i samråd med Golder Associates AB tagit fram ett förslag på skyddsåtgärder för att 
minimera påverkan på arten. Förslaget innebär att poppeln med misteln planteras om till ett område 
inom parken som ligger utanför det område som påverkas av exploateringen. 

3 REFERENSER 

Golder Associates AB. 2021. Fördjupad artinventering av groddjur, kärlväxter samt trollsländor i Lilla 
Frösunda park i Solna kommun.  

Länsstyrelserna. 2020. Handläggarstöd för ärenden enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Rapport 2020:1, 
Miljösamverkan Sverige. 

Svensk författningssamling 2007:845. Artskyddsförordning. Miljö- och energidepartementet. 

C-473/19 Föreningen skydda skogen mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

C-474/19 Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Förening 
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inte till Mark- och miljödomstolen. 
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Avtal gällande bevakningsuppdrag för kv. Tygeln 
3, Solna 

 
Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 

☐ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om samverkan enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Stockholm, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan 
Trafikverket 
 
Solna kommun, org.nr 212000-0183, 171 86 Solna, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Bevakningsavtal: Avtal som reglerar ett bevakningsuppdrag mellan Trafikverket och 
utförande extern part. 
 
Bevakningsuppdrag: Avser uppdrag där Trafikverket genom en bevakningsledare 
säkerställer att Trafikverkets krav på statlig anläggning tillgodoses i samband med att en 
åtgärd som berör det statliga väg- eller järnvägsnätet initieras och genomförs av extern 
part. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. 
 
Avtalet avser åtgärder intill Ostkustbanan som Trafikverket äger och ansvarar för. 
 
De planerade åtgärderna har planstöd i Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 
m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bebyggelse av 
blandstadskaraktär som består av nya kontorsbyggnader med verksamheter i 
bottenvåning inom del av kvarteret Tygeln. Planförslaget granskades under perioden 1 
december 2021 – 9 januari 2022. Kvarteret Tygeln 3 angränsar Trafikverkets 
järnvägsfastighet Solna Hagalund 4:1 på vilken Ostkustbanan är belägen. 

-
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärden. 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder utanför Trafikverkets fastighet och anläggning. Avtalet omfattar 
följande åtgärder: 
 
Åtgärd 1 
Uppförande av ny kontorsbyggnad. 
 
Åtgärd 2 
Förlängning av befintligt parkeringsgarage i sydlig riktning.  
 
Åtgärd 3 
Uppförande av ny permanent trappa i nytt läge vid Målbron. Trappan ersätter befintlig 
temporär trappa. 

§6 Finansiering 

Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Kommunen och dess 
samarbetspartners. Trafikverket står för sina kostnader för bevakning av de åtgärder 
som förläggs utanför Trafikverkets fastighet eller järnvägsanläggning. 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
Åtgärderna i 5 § som omfattas av bevakningsuppdraget ska utföras i samråd med 
Trafikverket som tillsätter en bevakande projektledare för detta. 
 
Trafikverkets ansvar i bevakningsuppdraget utgår från att vara kontaktperson och 
samrådande part gentemot Kommunen under projektet. Uppdraget består 
huvudsakligen av att ta del av handlingar, utföra platsbesök, delta i syner/besiktningar 
som berör Trafikverkets anläggningar, vid behov medverka i byggmöten samt förhandla 
genomförandeavtal och eventuella övriga avtal. 
 
Systemhandling/bygghandling/tekniska handlingar för åtgärder som omfattas av 
bevakningsuppdraget ska delges Trafikverket innan genomförandeavtal kan tecknas. 
Handlingarna ska, tillsammans med detta avtal, utgöra underlag för ett 
genomförandeavtal mellan byggherren och Trafikverket. Genomförandeavtalet ska 
reglera byggnadstekniska detaljer, garantitider, trafikföring under byggnadstiden med 
mera. 
 
Trafikverkets projektledare för järnväg är: 
 
Mikael Gustafsson 
Mikael.C.Gustafsson@trafikverket.se  
mobil: 072-505 16 11 
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Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten 
och ges möjlighet att ta del av handlingar och lämna synpunkter på dessa (såsom 
systemhandling/bygghandling/andra tekniska handlingar). 
 
Kommunen ansvarar för att ett genomförandeavtal tecknas med Trafikverket inför 
genomförandet av åtgärderna. I det fall Kommunen väljer att ej genomföra någon 
byggnation krävs inget genomförandeavtal enligt ovan med Trafikverket. 
 
Kommunen behåller under hela uppdraget sitt byggherreansvar. Kommunen ansvarar 
för att erforderliga tillstånd finns innan genomförande påbörjas. 
 
Observera att det kan bli aktuellt med fler avtal som till exempel drifts- eller 
underhållsavtal. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står respektive part för de 
kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts. 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. 

§10 Tidplan  

Preliminär starttid är under Q3 2022. 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. 

§12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
Kommunen får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på någon 
annan, utan Trafikverkets skriftliga medgivande. 
 
Trafikverket ska ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) 
vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. 
Denna rättighet ska Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd 
entreprenör innan arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Ett avtal om genomförande och drift och underhåll kommer att tecknas senare. 
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§13 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket (Namnförtydligande) Solna kommun (Namnförtydligande) 

 



 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 
29 augusti kl 17:00. 
 
Protokollsutdrag skickas ut efter att sammanträdesprotokollet 
justerats. 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-07-08 

 KS/2022:116 
 
 
 

Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av 
Järva 4:11 m.fl. inom stadsdelarna Hagalund och Järva i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 22 juni 2022 beslutat att överlämna detaljplan 
för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. m.fl. till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanen möjliggör två nya kontorsbyggnader med lokaler i bottenvåningen inom en del av 
kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna omfattar tillsammans cirka 52 600 kvadratmeter 
bruttoarea (BTA) ovan mark. Det befintliga kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 
behålls. I anslutning till Solna station möjliggör planen en ny stationsbyggnad. Genomförandet av 
stationsentrén är inte beslutad utan behovet av en tredje entré ska fortsätta utredas av 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm efter att detaljplanen har antagits. 
 
En trappa, mellan Målbron och korsningen Kolonnvägen/Gårdsvägen, integrerad i en ny 
kontorsbyggnad ersätter den befintliga trappan. Gårdsvägen regleras i detaljplanen som cykelgata 
och utvecklas till en mer levande stadsmiljö med utrymme för fotgängare och cyklister. Lilla 
Frösunda gårds park gestaltas för att möjliggöra skyfallsfördröjning samtidigt som gårdens 
kulturhistoriska värden bevaras.  
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som i dagsläget skulle översvämmas 
vid ett skyfall. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid dimensionerande skyfall 
har en rad åtgärder studerats, och särskilda skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de 
föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, utanför planområdet, och säkerställs via 
exploateringsavtalet.  
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen rekommenderar 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan i enlighet med 
byggnadsnämndens förslag. 
 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef   /RedigerareTitel/ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

I SOLNASTAD 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-06-22  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Byggnadsnämnden  
 

§ 63 
Detaljplan för kv Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
(BND/2018:50) 
 
Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar 
planen till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya kontorsbyggnader med 
lokaler i bottenvåningen inom en del av kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna 
omfattar tillsammans omkring 52 600 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. Det 
befintliga kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 behålls. I anslutning till 
Solna station möjliggör planen en ny stationsbyggnad. Stationsentrén är inte beslutad. 
Behovet av en tredje entré ska fortsätta utredas av Trafikförvaltningen i Region 
Stockholm efter att detaljplanen antagits. 
 
Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en 
gångfartsgata som kan användas av pendeltågsresenärer ifall stationsbyggnaden uppförs. 
En ny trappa, mellan Målbron och korsningen Kolonnvägen/Gårdsvägen, integreras i 
planens högsta byggnad. Gårdsvägen utvecklas till en grönskande och mer levande 
stadsmiljö med utrymme för fotgängare och cyklister, och regleras som cykelgata. Även 
platsen under och norr om Målbron upprustas. I Lilla Frösunda gårds park föreslås en 
8500 kubikmeter stor anläggning för fördröjning av skyfall. Parken gestaltas så att den 
upplevs inbjudande och attraktiv, med gårdens kulturhistoriska värden bevarade, 
samtidigt som skyfallsfördröjning möjliggörs i en större skålad yta än idag. 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som i dagsläget skulle 
översvämmas vid ett skyfall. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid 
dimensionerande skyfall har en rad åtgärder studerats, och särskilda 
skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de föreslagna skyfallsåtgärderna ligger 
uppströms, utanför planområdet, och säkerställs via exploateringsavtalet. 
Skyfallsåtgärder inom och utanför planområdet omfattar totalt cirka 10 platser på både 
kvartersmark och allmän platsmark. Alla skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en 
fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
 
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Yrkanden 
Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Björn Bränngård (V) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt eget förslag i bilaga 7. 
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 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag. 
Björn Bränngårds (V) förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att byggnadsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Björn Bränngård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
  



Solna 22 juni 2022 

Byggnadsnämnden 

Ärende 7 
Detaljplan för Tygeln 1 m fl 

Yrkande 

Då ärendet senast behandlades i nämnden lämnade jag nedanstående yrkande. Inte mycket har hänt 

så jag repeterar med justering av kontorsytan och följande tillägg: 

Den stora skillnaden är att Fabege beslutat att bevara en byggnad, vilket är mycket positivt och i linje 

med vårt yrkande. Dessutom vill vi att tillåten byggnadshöjd anges i antal våningar (med maxhöjd) 

istället för plushöjd. Detta för att inte diskriminera trästommar. I detta ärende är det antagligen i 

senaste laget, men vi vill att man funderar på detta i framtida ärenden. 

”Inom detaljplanen vill man riva befintliga byggnader och ersätta dem med 52 600 kvm BTA kontor. 

Detta är mycket tveksamt av flera anledningar: 

Att bygga fler kontorshus idag går emot all utveckling som går mot aktivitetsbaserade kontor och 

distansarbete. Dessa kräver mindre yta. Det finns stor risk att de föreslagna kontorshusen blir en 

felinvestering. Solna behöver inte fler kontor. 

Förslaget är ej heller förenligt med kommunens klimatstrategi. Fler arbetsplatser i Solna ökar 

obalansen mellan arbete och boende och medför ökad pendling.  

Byggnadsverksamhet är också en av de största koldioxidkällorna. I Sverige räknar man med att den 

står för ca 20 % av växthusgaserna. I första hand bör man fråga sig om byggnaden verkligen behövs 

och i andra hand se om behovet kan lösas inom befintlig struktur. Tyvärr beaktas inte byggande av 

hus och infrastruktur i stadens klimatstrategi, där man endast räknar utsläpp som sker inom 

kommunens geografiska yta, inte de som sker på andra håll i världen orsakade av vår konsumtion. 

Byggandets utsläpp sker till övervägande delen vid tillverkning av stål och cement. 

Jag sökte i handlingarna på ordet ”klimat”. Fick nästan 40 träffar, men det handlade om hur man ska 

ta hand om det förändrade klimatets konsekvenser genom dagvattenhantering och åtgärder vid 

hundraårsregn. Inget om hur vi bromsar klimatförändringarna. Stadens klimatstrategi beaktas över 

huvud taget inte i den verksamhet som genererar mest utsläpp. 

Kommunens klimatstrategi bör kompletteras med byggandets klimatkonsekvenser. Och vid varje 

större byggprojekt bör man göra en klimatkonsekvensbeskrivning (KKB). 

Detaljplaneförslaget är inte förenligt med ett hållbart byggande och bör därför avslås.” 

Bilaga 7 till BND/2022-06-22 § 63



Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

att planarbetet avbryts 

 

Björn Bränngård 
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Miljö-och 
byggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-06-13 
 BND 2018:50 

 
 

Beslut om godkännande 
Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.  
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya kontorsbyggnader med lokaler i 
bottenvåningen inom en del av kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna omfattar 
tillsammans omkring 52 600 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. Det befintliga 
kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 behålls. I anslutning till Solna station möjliggör 
planen en ny stationsbyggnad. Stationsentrén är inte beslutad. Behovet av en tredje entré ska 
fortsätta utredas av Trafikförvaltningen i Region Stockholm efter att detaljplanen antagits. 
 
Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en gångfartsgata som 
kan användas av pendeltågsresenärer ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa, mellan 
Målbron och korsningen Kolonnvägen/Gårdsvägen, integreras i planens högsta byggnad. 
Gårdsvägen utvecklas till en grönskande och mer levande stadsmiljö med utrymme för fotgängare 
och cyklister, och regleras som cykelgata. Även platsen under och norr om Målbron upprustas. I 
Lilla Frösunda gårds park föreslås en 8500 kubikmeter stor anläggning för fördröjning av skyfall. 
Parken gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv, med gårdens kulturhistoriska värden 
bevarade, samtidigt som skyfallsfördröjning möjliggörs i en större skålad yta än idag. 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som i dagsläget skulle översvämmas 
vid ett skyfall. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid dimensionerande skyfall 
har en rad åtgärder studerats, och särskilda skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de 
föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, utanför planområdet, och säkerställs via 
exploateringsavtalet. Skyfallsåtgärder inom och utanför planområdet omfattar totalt cirka 10 
platser på både kvartersmark och allmän platsmark. Alla skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en 
fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
 
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Erik Nordenstam 
Förvaltningschef   Planarkitekt 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 februari 2018 (§ 10) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för Tygeln 1 och Tygeln 3 för kontorsändamål. Planarbetet betraktas som påbörjat 
detta datum. Den 23 maj 2018 (§ 66) gav byggnadsnämnden miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för området. Beslut om samråd togs i byggnadsnämnden den 9 
december 2020 (§ 107). Samråd genomfördes 18 december 2020 – 11 februari 2021. Beslut om 
granskning togs i byggnadsnämnden den 24 november 2021 (§ 119). Granskning har skett 1 
december 2021 – 9 januari 2022.  
 

Planförslaget 

 
Planområdet inom gulmarkerade linjer på ortofoto 
 
Planområdet omfattar totalt cirka 2,6 hektar uppdelat i två delar. Den sydvästra delen, med 
Tygeln 1, del av Tygeln 3 och del av Hagalund 3:1, utgör cirka 18 300 kvm (knappt 700 kvm 
inom Tygeln 3 har undantagits inför antagande, därav hålet i denna del av planområdet). Tygeln 1 
ägs av Skanska, Tygeln 3 ägs av Fabege och Hagalund 3:1 ägs av Solna stad. Delområdet i 
nordost, vid Lilla Frösunda gårds park, utgör cirka 7700 kvm och omfattar del av Järva 4:11, som 
ägs av Solna stad. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya kontorsbyggnader med stora inslag 
av utåtriktade verksamheter i bottenvåningen inom en del av kvarteret Tygeln. De nya husen 
omfattar tillsammans omkring 52 600 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. Det befintliga 
kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 behålls. I anslutning till Solna station möjliggör 
detaljplanen en ny stationsbyggnad. Stationsentrén är inte beslutad. Behovet av en tredje uppgång 
ska fortsätta utredas av Trafikförvaltningen i Region Stockholm efter att detaljplanen antagits. 
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Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en gångfartsgata som 
kan användas av pendeltågsresenärer ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa, mellan 
Målbron och Kolonnvägen/Gårdsvägen, integreras i planens högsta byggnad, och ersätter en 
befintlig, temporär trappa. Gårdsvägen utvecklas till en mer grönskande stadsmiljö med fokus på 
fotgängare och cyklister, med föreslagen reglering som cykelgata. Även platsen under och norr 
om Målbron upprustas. I parken mellan Lilla Frösunda gård och Kolonnvägen föreslås en 
anläggning för fördröjning av skyfallsvatten till en omfattning av minst 8500 kubikmeter. Parken 
gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv, med bevarande av gårdens kulturhistoriska 
värden, samtidigt som fördröjning av skyfall i en skålad yta möjliggörs. 
 

 
Flygvy söderifrån med planens bebyggelse mot Gårdsvägen, bakom befintligt hus på Tygeln 2 (Solna United). 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som översvämmas vid skyfall. För 
att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas har en rad åtgärder studerats, och särskilda 
skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, 
utanför planområdet, och säkerställs via exploateringsavtalet. Skyfallsåtgärder inom och utanför 
planområdet omfattar totalt cirka 10 platser på både kvartersmark och allmän platsmark. Alla 
skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
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Planens genomförande har inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. Solna stad 
bedömde detta i ett tidigt skede, inom ramen för undersökningen av betydande miljöpåverkan. 
Samråd skedde med länsstyrelsen, som delade stadens bedömning. Någon strategisk 
miljöbedömning gjordes därför inte och någon MKB upprättades inte. I sitt samrådsyttrande 
framförde länsstyrelsen emellertid att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas på grund av 
skyddsvärda arter, geoteknisk stabilitet och översvämningsrisk. Trots att ingen miljöbedömning 
gjorts, har alla nämnda miljöfrågor utretts ingående och parallellt med planen. Nödvändiga 
anpassningar av planen har gjorts för att hantera dessa frågor och minimera risker och negativ 
miljöpåverkan. Miljöfrågorna har på så sätt hanterats på ett tillfredställande sätt. Att i efterhand 
inleda en miljöbedömningsprocess och arbeta fram en MKB skulle i detta fall inte ge något mer 
än vad som redan framkommit i arbetet med planen och dess underlagsutredningar. 
 

Valda yttranden och förvaltningens kommentarer i korthet 
Länsstyrelsen anser att staden inte ännu visat att krav på hälsa och säkerhet uppfylls avseende 
föroreningar, farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgivande synpunkter ges angående 
genomförande, formalia och planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att mer kunskap behövs om 
varifrån klorerade alifater i grundvattnet kommer, för att kunna bedöma om marken kan göras 
lämplig för sitt ändamål och säkerställa att genomförandet inte förvärrar föroreningssituationen. 
En planbestämmelse om tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar anser Länsstyrelsen 
endast bör användas när föroreningssituationen utretts så väl att behovet av andra åtgärder kan 
uteslutas. Länsstyrelsen anser det olämpligt med centrumändamål på mark som ej ska uppmuntra 
till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens anser att staden behöver förtydliga och komplettera 
plankartan så att stationsbyggnaden omfattas av lämpliga skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen 
påminner om att översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig och kräver åtgärder. Ett 
antal planerade skyfallsåtgärder ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att staden 
säkerställer att även skyfallsåtgärder utanför planområdet anläggs för att hantera risken för 
översvämning. Länsstyrelsen ger slutligen råd om formalia angående miljökvalitetsnormer samt 
förtydligande av planbestämmelser.  
 
Kommentar: En PM har upprättats angående framtida föroreningssituation avseende klorerade alifater samt 
om dessa kan utgöra en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. Halterna i nuvarande och framtida 
grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och acceptabel hälsorisk utifrån planens 
föreslagna ändamål. Planbestämmelsen som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar föreslås 
kvarstå i planen som en försiktighetsåtgärd. Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna 
konstatera att ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt ändamål. 
Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. Inom de ytor som ej ska uppmuntra till 
stadigvarande vistelse revideras plankartan bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan 
kompletteras också med lämpliga skyddsåtgärder som ska gälla för den stationsbyggnad som detaljplanen 
möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår vad som avses med en stor gasmolnsexplosion. 
De golvnivåer som regleras ska gälla även för stationsbyggnaden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i 
stationsentrén. Detta förtydligas också i plankartan. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade 
plushöjderna för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har efter granskning kunnat sänkas något i 
enlighet med den uppdaterade skyfallsrapport som bygger på en mer detaljerad modellkörning. Formalia samt vissa 
bestämmelser har förtydligats. 
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Trafikverket vill att ett bevakningsavtal tecknas före planens antagande. Trafikverket är positiva 
till en tredje stationsentré som kan öka kollektivtrafikresandet. Vissa frågor behöver utredas för 
att stationsentrén ska kunna öppnas, såsom finansiering och ägandeskap av ny stationsbyggnad, 
byggnadens utformning samt närheten till spår. Trafikverket vill att åtgärds- och kontrollprogram 
ingår i bevakningsavtal och genomförandeavtal. Trafikverket anser att centrumändamål närmast 
spåren inte är lämpligt. Gällande föreskrifter och riktlinjer för avstånd till järnväg ska följas i 
genomförandet av planen.  
 
Kommentar: Centrumändamålet tas bort inom prickmarken vid spåren, ihop med vissa andra mindre 
ändringar av plankartan som har gjorts efter underhandssamråd med Trafikverket. Avtal med Trafikverket har 
tecknats av Skanska och ett genomförandeavtal ska tecknas med Fabege inför genomförandet av deras del av 
planen. Ett bevakningsavtal med Trafikverket tecknas med Solna stad angående Tygeln 3 inför antagande. 
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen (Regionen) framförde i samrådet att det saknas 
tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och konsekvenser för att 
kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs. Solna stad har till granskning, i dialog med 
Regionen, tagit fram flera av de efterfrågade utredningar och underlag som efterfrågats, bland annat 
kompletterande flödesanalys och samhällsekonomisk bedömning. Regionen behöver inför 
antagande analysera de utredningar som tagits fram för att kunna göra en bedömning om 
lämpligheten i en ny entré. En ny stationsbyggnad behöver bekostas av annan part, skriver 
Regionen. Även frågor om förvaltning och drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny 
stationsbyggnad behöver utredas och avtalas om innan detaljplanen antas. Innan dessa frågor är 
utredda och avtalade om anser Regionen inte att planen är lämplig att anta eftersom den inte med 
säkerhet kommer att kunna genomföras i sin helhet.  
 
Kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett med Trafikförvaltningen och Trafikverket. 
Planbeskrivningen förtydligas med att stationsbyggnaden i planen är en möjlighet, som ska utredas vidare. Något 
beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. Trafikförvaltningen har i underhandssamrådet 
konstaterat att det är för tidigt att teckna något avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska 
analyseras mer ingående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några synpunkter på att planen ger 
möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Solna Vatten skriver att det behöver utredas att en flytt av befintliga ledningar är möjlig, att det 
finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är åtkomliga. Ledningarnas ytterkant måste 
vara minst två meter från byggnad. Sådan flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal 
mellan exploatören och Solna Vatten gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. 
Skyfalls- och dagvattenanläggningar samt träd, offentliga möbler och liknande får inte placeras 
över VA-ledningar, så att åtkomsten till VA-ledningarna begränsas, eller så att VA-ledningarna 
riskerar att påverkas eller skadas.  
 
Kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Fabege och Solna Vatten om ledningsflytt har 
tecknats inför planens antagande. Vid slutlig placering av växtbäddar, träd och andra landskapselement som är 
kostsamma att återställa, ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution informerar om sina elnätanläggningar inom planområdet och i 
närområdet samt vad som gäller för dessa i samband med exploatering. Vattenfall önskar att E-
områden avsedda för elnätstationer markeras i plankartan samt att u-områden i förekommande 
fall införs i plankartan kring de högspänningsmarkkablar som ska ligga inom kvartersmark. 
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Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-områden (E1 och E4) fått en 
mer specificerad placering i plankartan enligt Vattenfalls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i 
plankartan utformats för att kunna hantera nätstationer och ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. 
 
Hyresgästföreningen Solna uttrycker oro för den höga förtätningsgraden, parkerings- och 
trafikproblem, störande verksamheter i bottenvåningen, samt för hur stor yta som tas i anspråk 
vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds park. Hyresgästföreningen är kritiska 
till att exploatera Lilla Frösunda gårds park. De grönområden som finns kvar öster om järnvägen 
behöver finnas kvar.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget bedöms inte leda till minskade grönytor, snarare till en 
grönare och mer attraktiv stadsmiljö. Förtätning sker på redan hårdgjorda ytor i ett av stadens bästa 
kollektivtrafiklägen.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor lyfter att entréer i lågpunkten vid Gårdsvägen och 
stationsgränden med hänsyn till skyfallshantering kan komma att behöva ett par trappsteg. I 
planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan ingång. Rådet anser att 
samtliga entréer bör kunna vara tillgängliga och att detta borde kunna lösas genom ramper. Rådet 
anser att det är positivt att en tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs på platsen under 
och norr om Målbron.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära entréers tillgänglighet i olika punkter 
granskas vidare i kommande bygglovskede. Gällande lagkrav ska följas. Efter granskning har Fabege valt att 
behålla kontorshuset inom Tygeln 3. 
 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. I och med Corona-pandemin är det 
också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fortsätta efter att pandemin klingat 
av. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbostäder, aktivitetslokaler etc.  
 
Kommentar: Planarbetet har bedrivits enligt planuppdraget. Fler kontorsarbetsplatser bedöms vara ett lämpligt 
nyttjande av den hårdgjorda marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, 
eller Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I kvarteret Tygeln invid 
järnvägsspåren är det svårt att planera för bostäder, dels på grund av buller, dels riskavstånd till farligt gods. 
 

Förändringar efter granskning 
Efter granskning har planen reviderats enligt följande. 
 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
• Fastighetsägaren Fabege har framfört önskemålet att behålla det befintliga kontorshuset i 

södra delen av Tygeln 3. Den befintliga kontorsbyggrätten i gällande plan undantas därför 
ur denna detaljplan. 

• Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 avses också bibehållas men, i stället för att 
vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i rampens fasadliv i 
bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garageplanet ska stängas för biltrafik. 
Bottenvåningen under garagerampen kan nyttjas till cykelparkering och cykelverkstad, 
eller till centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 
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• Plankarta, planbeskrivning, gestaltningsprogram, riskutredning, PM dagvatten samt 
skyfallsutredning har uppdaterats i enlighet med denna förändring. 

 
Skyfall 

• Skyfallsutredningen har uppdaterats. Med föreslagna skyfallsåtgärder ger dimensionerande 
skyfall enligt modellen en maximal vattennivå av +4,36 meter i Gårdsvägens lågpunkt, 
men det finns även vissa andra lokala lågpunkter. 

• Justerat för detaljplanens undantagande av befintligt kontorshus (som saknar taksarg) 
inom Tygeln 3 (där det hus som föreslogs i samråd och granskning i jämförelse föreslogs 
ha ett låglutande tak med sarg), blir maxvattennivån i Gårdsvägens lågpunkt +4,39 meter. 

• Höjdsättning av marknivåer och skyddsbestämmelser med hänsyn till maximala 
vattennivåer vid skyfall har setts över efter den uppdaterade skyfallsutredningen. 

• Invid Gårdsvägens lågpunkt ska exempelvis enligt bestämmelse m1 och m2 byggnader 
utformas så att de inte skadas vid en vattennivå på +4,60 meter, vilket ger en 
säkerhetsmarginal på 0,21 meter utifrån modellerat resultat. 

• Tillrinning till tänkta magasin har kontrollerats och magasinens volym därefter justerats så 
att magasinen ska fyllas upp (och inte stå delvis outnyttjade) vid dimensionerande skyfall. 

• I skyfallsmodelleringen har observerats att de låglutande tak med sarg som avses uppföras 
har en fördröjande effekt om cirka 70 mm vid dimensionerande skyfall, varför en 
bestämmelse lagts till för att säkerställa takutformningen och dess fördröjande effekt. 
 

Markföroreningar 
• En PM angående klorerade alifater i grundvatten har tagits fram inför planens antagande. 

Dess slutsatser sammanfattas i planbeskrivningen. 
 

Risk 
• Riskutredning, plankarta och planbeskrivning har uppdaterats med skyddsbestämmelser 

för den stationsbyggnad som detaljplanen möjliggör. 
• Vissa riskbestämmelser har förtydligats. 
• Centrumändamål har tagits bort för prickmarken (där byggnader ej får uppföras) närmast 

spåren, efter synpunkt från Trafikverket och länsstyrelsen. 
 
Miljöprogram 

• Ett miljöprogram har tagits fram och knyts till exploateringsavtalet. 
 

Ändringar av plankarta och planbeskrivning i urval 
• Planbeskrivningen har förtydligats så att det framgår att en tredje stationsentré möjliggörs 

i planen men ej är beslutad. Behovet ska fortsätta utredas efter detaljplanens antagande.  
• Plankartan revideras så att centrumändamålet tas bort för den prickade marken invid 

Ostkustbanan, ihop med andra mindre ändringar som gjorts efter underhandssamråd med 
Trafikverket. Bland annat skärps bestämmelserna för Tygeln 1 med ett högsta antal (max 
10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd till dessa från spårmitt (minst 10 
meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank ska uppföras mot järnvägen. 

• En ny generell bestämmelse har lagts till angående fördröjning av skyfall på tak (I 
skyfallsmodellen har observerats att cirka 70 mm regn vid ett skyfall tillfälligt kan fördröjas 
på de tak som planeras att utföras platta och med en cirka 20 cm hög taksarg). 
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• En ny administrativ bestämmelse om marklovplikt innebär att marklov även kommer att 
krävas för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Detta för att säkerställa att 
möjligheten att ta hand om dagvatten och skyfall inte försämras i framtiden inom området. 

• Ändringar i enlighet med inkomna synpunkter, i enlighet med ovan nämnda förändringar i 
planen och dess underlag, samt för att förtydliga. 
 

Sammanhållen och levande stad 
Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som lyder på följande 
sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. 
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet 
och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
 
Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, arbetsplatser och 
service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 
transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell detaljplan bidra på följande sätt. 
 

- Arbetsplatser på hårdgjorda ytor i bästa kollektivtrafikläge invid Solna station, med bl.a. 
pendeltåg, spårväg och kommande tunnelbana, ger förutsättningar för hållbart resande. 

- Ett tillskott sker av lokaler i bottenvåning med utåtriktade verksamheter och 
våningshöga skyltfönster, vilket ökar tryggheten och urbaniteten i området. 

- En ny gatumiljö formas med mer grönska, vilket förutom ökad trivsel och trygghet även 
bidrar till förbättrad dagvattenhantering, samt större fokus på gång- och cykeltrafikanter. 

- En permanent trappa, mellan Kolonnvägen/Gårdsvägen och Målbron, integreras i det 
intilliggande höghus som bidrar med en stärkt orienterbarhet mot bron för närområdet.  

- En tredje entré till Solna station möjliggörs i detaljplanen. En sådan entré skulle 
ytterligare kunna stärka kollektivtrafikens attraktivitet i närområdet. 

- Ett paket av skyfallsåtgärder, både inom och utanför planområdet, bidrar till att göra 
området säkrare för både befintlig och ny bebyggelse. 
 

Beslutsunderlag 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut. 
 
Planhandlingar 

- Plankarta (juni 2022) 
- Planbeskrivning (juni 2022) 
- Granskningsutlåtande (juni 2022) 

 
Underlag 

- Gestaltningsprogram (Wingårdhs m.fl., 2022-05-30) 
- Fördjupad skyfallsutredning (Ramboll, 2022-05-19) 
- PM Risk (Brandskyddslaget, 2022-05-17)  
- PM Klorerade alifater i grundvatten (Hedenvind, 2022-03-10) 
- PM Dagvatten (Structor, 2022-05-19) 
- Beslut, ombyggnad av dagvattendamm (Länsstyrelsen Stockholm 2022-01-24) 
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Planbeskrivning 
 
 
Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
inom stadsdelen Hagalund, upprättad i juni 2022 
 
 

 
Flygvy söderifrån över detaljplanens bebyggelse mot Gårdsvägen, bakom Tygeln 2 (Solna United). 
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Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen 

• en plankarta med bestämmelser 
 

Underlag till detaljplanen:  
• gestaltningsprogram (rev. 2022-05-30) 
• dagvattenutredning 

o dagvattenutredning (2021-10-15) 
o PM Tygeln 3 - Behålla södra huset (2022-05-19) 

• skyfallsutredning 
o skyfallsutredning (rev. 2022-05-19) 
o Lilla Frösunda gårds park och Fröparken, program för skyfallsåtgär-

der (2021-10-01) 
o antikvariskt utlåtande Lilla Frösunda gårds park (rev. 2021-07-06) 
o fördjupad artinventering i Lilla Frösunda gårds park (2021-06-18) 
o ombyggnad av dagvattendamm, beslut (Länsstyrelsen 2022-01-24)  

• miljöteknisk markundersökning (MMU) 
o MMU för planområdet (rev. 2021-06-09) 
o två utlåtanden avseende markföroreningar vid skyfallsanläggningarna 

(2021-10-21 resp. 2021-10-28) 
o PM Klorerade alifater i grundvatten (2022-03-10) 

• riskutredning 
o PM risk (rev. 2022-05-17)  
o övergripande riskutredning Solna station (2020-07-07) 
o riskutredning översvämning (2021-11-09) 

• geoteknik, PM (2021-05-28) och MUR (2021-05-25) 
• trafikutredningar 

o mobilitetsutredning (2021-11-10) 
o tredje entré Solna station - samhällsekonomisk analys (2020-02-12) 

• elektromagnetisk strålning och elsäkerhetsutredning (rev. 2019-11-26) 
• PM solstudier (2021-04-19) 
• buller- och vibrationsutredning (2019-09-27)  
• vibrationsmätning (2020-04-28) 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bebyggelse av blandstadskarak-
tär bestående av två nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåning inom 
del av kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna omfattar tillsammans omkring 
52 600 kvadratmeter bruttoarea (kvm BTA) ovan mark. Det befintliga södra kon-
torshuset och det befintliga parkeringshuset inom Tygeln 3 kvarstår och planen möj-
liggör en viss förlängning söderut av parkeringshuset. I anslutning till Solna station 
möjliggör detaljplanen en ny stationsentré. Entrén är inte beslutad. Behovet av en 
tredje uppgång kommer att fortsätta utredas efter att denna detaljplan antagits. 
 
Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en 
gångfartsgata som kan omhänderta de gångtrafikantflöden av pendeltågsresenärer 
som uppstår ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa mellan Målbron och Ko-
lonnvägen/Gårdsvägen, vilken integreras i planens högsta byggnad, ersätter en be-
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fintlig, temporär trappa. Gårdsvägen utvecklas till en mer grönskande stadsmiljö 
med fokus på fotgängare och cyklister, med föreslagen reglering som cykelgata. 
Även platsen under och norr om Målbron upprustas. I parken mellan Lilla Frösunda 
gård och Kolonnvägen möjliggör detaljplanen en anläggning för fördröjning av sky-
fallsvatten till en omfattning av minst 8500 kubikmeter. Parken gestaltas så att den 
upplevs inbjudande och attraktiv, samt med bevarande av gårdens kulturhistoriska 
värden, samtidigt som fördröjning av skyfallsvatten i en skålad yta möjliggörs.  
 

Höghuset på Tygeln 3 sett från Kolonnvägen, norr om Målbron, som ska förlängas över Kolonnvä-
gen i enlighet med detaljplanen för Ballongberget (laga kraft 2019). 
 
På Tygeln 3 sker ett tillskott om cirka 8 600 kvm BTA ovan mark i detaljplanens 
högsta byggnad, som med sin avsmalnade strykjärnsform samt med sin höjd – ytter-
ligare betonad av fasadernas vertikala element – kan fungera som landmärke vid 
Målbron och Solna stations norra entré. Befintligt parkeringshus ska stå kvar och 
kan eventuellt förlängas söderut, exempelvis med cykelparkering.  
 
Det befintliga huset inom Tygeln 3, vilket i samråd och granskning föreslogs rivas, 
är nu i stället tänkt att behållas. Fastighetsägaren Fabege har inför antagande fram-
fört önskemålet att behålla det befintliga kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. 
Därför undantas dess byggrätt i gällande detaljplan (P02/0912, lagakraftvunnen 
2002-09-12) ur denna detaljplan. Den utbuktande garagerampen på Tygeln 3 kan 
också behållas men ska, i stället för att vara öppen undertill som idag, förses med en 
glasfasad i bottenvåningen mot trottoaren, i garagerampens fasadliv. Infarten till det 
nedre garageplanet ska stängas för biltrafik. Bottenvåningen under garagerampen 
kan nyttjas till exempelvis cykelparkering och cykelverkstad, eller till ett mer extro-
vert centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 
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Befintlig bebyggelse på Tygeln 3, med det vita kontorshus som undantas i planen, i förgrunden 
 
Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent trappa i nytt läge, 
infälld i den nya byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning. Kontors-
byggnaden ansluter till Målbron och har en entré ut på denna bro. Målbron och plat-
sen norr därom blir allmän platsmark i planen.  
 

Föreslagen bebyggelse, Tygeln 1, vy söderifrån Gårdsvägen. Till höger även höghuset på Tygeln 3. 
 
På Tygeln 1 möjliggörs cirka 44 000 kvm BTA ovan mark samt parkering i garage 
under mark. Idag finns här en bilförsäljningsanläggning som rivs. En byggrätt före-
slås också för en möjlig framtida tredje stationsentré till Solna station i ett läge för 
en befintlig ramp till en tunnel under spåren. Behovet av en tredje stationsentré ska 
utredas vidare efter planens antagande av Region Stockholm, Trafikförvaltningen. 
 
Med föreslagna kontorsbyggnader fortsätter den utveckling av området vid Gårds-
vägen mot stadsmässig kvartersbebyggelse som påbörjats inom Tygeln 2, där den 
byggnad som kallas Solna United ligger. Bebyggelseskalan är i genomsnitt något 
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lägre än i Arenastaden väster om järnvägen. Gårdsvägen fortsätter att utvecklas med 
utgångspunkt från bebyggelseskala och gatumått för Tygeln 2. 
 
Det är önskvärt för områdets urbanitet och av trygghetsskäl att markera bottenvå-
ningen med högre våningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull materialbehand-
ling. Därför anger planen att lokaler med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i de 
nya husens bottenvåningar mot Gårdsvägen, Kolonnvägen samt på och under Mål-
bron och att bottenvåning ska utformas med våningshöga glaspartier/skyltfönster. 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns i nuläget lågpunkter som över-
svämmas relativt kraftigt vid dimensionerande, klimatkompenserat 100-årsregn. För 
att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid ett sådant skyfall har en rad 
åtgärder för att fördröja skyfallsvatten och undvika skador på byggnader vid skyfall 
studerats. Flera av de föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, utanför plan-
området, och säkerställs via exploateringsavtalet. 
 
Inom planområdet föreslås anläggningar för fördröjning av skyfallsvatten i parken 
vid lilla Frösunda gård och mot järnvägen på kvartersmark. Planbestämmelser för 
skyfallsåtgärder reglerar bland annat fördröjningsvolym, lägsta nivå för entréer, pla-
cering av teknisk utrustning, utrymningsvägar och utformning av byggnader. Sky-
fallsåtgärder inom och utanför planområdet omfattar totalt cirka 10 platser på både 
kvartersmark och allmän platsmark. Alla skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en 
fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
 
Särskilda bestämmelser i syfte att säkerställa skydd mot olyckor på järnvägen (samt 
även skydd i händelse av samtidig olycka/brand och skyfall) har förts in i detaljpla-
nen i enlighet med framtagna riskutredningar. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 februari 2018 (§ 10) byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja planarbete för 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). Beslut om samråd togs i 
byggnadsnämnden den 9 december 2020 (§ 107) och samråd genomfördes under 
perioden 18 december 2020 – 11 februari 2021. Beslut om granskning fattades i 
byggnadsnämnden den 24 november 2021 (§ 119). Granskning har skett under tiden 
1 december 2021 – 9 januari 2022. 
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Planområde 

 
Planområdet inom gulmarkerade linjer på ortofoto 
 
Planområdet omfattar totalt cirka 2,6 hektar (26 000 kvm) uppdelat i två delar. 
 
Den sydvästra delen, som innefattar Tygeln 1, Tygeln 3 och del av Hagalund 3:1, 
utgör cirka 18 300 kvm (knappt 700 kvm har undantagits inför antagande, därav 
hålet i denna del av planområdet). Delområdet med Tygeln 1 och Tygeln 3 gränsar i 
norr mot Målbron och Kolonnvägen, i öst mot Gårdsvägen, i söder mot Tygeln 2 
(Solna United) och i väst mot järnvägen med Solna station. Tygeln 1 ägs av Remu-
lus Tygeln 1 AB (dotterbolag till Skanska Fastigheter Stockholm AB), Tygeln 3 ägs 
av Fabege Tygeln AB (dotterbolag till Fabege Stockholm AB) och Hagalund 3:1 ägs 
av Solna stad. 
 
Delområdet i nordost, vid Lilla Frösunda gårds park, utgör cirka 7700 kvm och om-
fattar del av fastigheten Järva 4:11, som ägs av Solna stad. Området, som även inne-
fattar en liten del av Kolonnvägen, angränsar till bostadsområdet Ballongberget i 
norr, Lilla Frösunda gård i öster, korsningen Gustav III:s boulevard/Kolonnvägen i 
söder och Kolonnvägen i väster. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan upprättas ska kommunen ta ställning till om en miljöbedöm-
ning för planen behövs eller inte i en så kallad undersökning om betydande miljö-
påverkan. En miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
göras om genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan.  
 
Solna stad har i undersökningen för denna detaljplan identifierat ett antal viktiga 
miljöfrågor som ska utredas i planen. Dessa frågor är dagvatten och översvämning, 
buller och vibrationer, risk med farligt gods kopplat till järnvägen, markförorening-
ar och eventuellt dagsljus. Solna bedömde i ett tidigt skede att detaljplanens genom-
förande inte medför betydande miljöpåverkan. Samråd skedde med länsstyrelsen, 
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som delade stadens bedömning. Ingen strategisk miljöbedömning gjordes i sam-
rådsskedet och någon MKB har inte upprättats.  
 
I länsstyrelsens samrådsyttrande framförs att då planområdet utvidgats och även 
omfattar parkområde med skyddsvärda arter så behöver markens lämplighet och 
eventuell miljöpåverkan med hänsyn till naturvärden utredas. Även planens påver-
kan på omgivning vad gäller geoteknisk stabilitet och risk för översvämning gör, 
enligt länsstyrelsen, att betydande miljöpåverkan inte går att utesluta. 
 
Solna stad har sett över sin tidigare bedömning. Med den kunskap projektet har idag 
bedöms skyfall, ras och skred, kulturmiljövärden, risker och säkerhet samt artskydd 
vara de frågeställningar som kan vara anledning till att göra en miljöbedömning. 
Trots att ingen miljöbedömning gjorts för detaljplanen har alla nämnda miljöfrågor 
utretts ingående och parallellt med detaljplanen. Nödvändiga anpassningar av de-
taljplanen har gjorts för att hantera frågorna och minimera risker och negativ miljö-
påverkan. Miljöfrågorna har på så sätt hanterats i detaljplanen på ett tillfredställande 
sätt ur miljösynpunkt. Att i efterhand inleda en miljöbedömningsprocess och arbeta 
fram en MKB skulle i detta fall inte ge något mer än vad som redan framkommit i 
arbetet med detaljplanen och dess underlagsutredningar. 
 
Artskydd 
Genomförd artinventering i Lilla Frösunda gårds park visar på förekomst av art-
skyddad citronfläckad kärrtrollslända. Eftersom en ny men större damm, med våt-
marksdel och höga biologiska värden, ska tillskapas i området och åtgärderna under 
byggtiden är tillfälliga bedöms att arten långsiktigt ges möjlighet att finnas kvar i 
området. Arbeten kan regleras till säsong och årstid då trollsländan inte är aktiv i 
området. Eftersom frågan hanterats enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, samt att arten ej 
bedöms påverkas negativt av åtgärderna i parken, bedöms risk för betydande miljö-
påverkan inte föreligga med anledning av förekomsten av dessa rödlistade sländor.  
 
Länsstyrelsen har (2022-01-24) beslutat om försiktighetsmått vid ombyggnad av 
dagvattendammen i Lilla Frösunda gårds park för funktion som skyfallsmagasin: 

• Ombyggnaden ska utföras i enlighet med i bilagan beskrivna etapper (1 – 3) 
• Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad kärrtrollslända 

kan fortleva i/vid dammen under hela arbetet. 
• En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad kärrtroll-

slända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex månader och ett år 
efter att det nu anmälda arbetet färdigställts och delges länsstyrelsen. 

 
Länsstyrelsen har bedömt att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses under 
förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, utförs så som beskrivits. 
Någon prövning för dispens från artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säker-
ställa att påverkan på citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 
artskyddsförordningen inte utlöses, har länsstyrelsen förelagt att ombyggnaden ska 
utföras i huvudsak så som föreslagits i det samrådsunderlag som tagits fram. 

 
Skyfall 
Skyfallsfrågan bedöms vara väl utredd. Som ett led i detta har ambitiösa skyfallsåt-
gärder arbetats in i detaljplanen. Åtgärderna visar sammantaget på en långsiktigt god 
hantering av skyfallsvatten så att varken framkomlighet eller någon enskild eller 
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allmän byggnad etc. påverkas negativt av högt stående vatten. Aspekten bedöms ha 
hanterats på ett tillfredställande sätt så att risk för betydande miljöpåverkan har un-
danröjts. 
 
Geoteknisk stabilitet 
Geoteknikutredning visar sammanfattningsvis att det är små skillnader mellan nya 
och nuvarande marknivåer samt att inga naturliga slänter förekommer, vilket gör att 
risken för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom både 
Tygeln 1 och Tygeln 3. Även mot järnvägen (Ostkustbanan) är risken för stabilitets-
problem såsom skred och ras mycket låg på grund av små höjdskillnader mellan 
järnvägen och Tygeln 1 och 3. I och med denna bedömning bedöms inga allvarliga 
konsekvenser uppstå kopplat till ras och skred. 
 
Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande bedömer att det är positivt att siktlinjerna mot gårdsbebyg-
gelsen bibehålls så att platsens kulturhistoriska sammanhang fortsatt är avläsbart. 
Det är även positivt att parken behåller sin nuvarande funktion samtidigt som den 
genom föreslagna åtgärder kan bli mer tillgänglig. Ambitionsnivån för utformningen 
bedöms vara hög och gestaltningen anknyter på flera sätt till platsens historia; se 
”Lilla Frösunda gårds park och Fröparken, program för skyfallsåtgärder” (Land-
skapslaget, 2021-10-01). Antikvarierna föreslår en rad åtgärder för att minimera 
negativ påverkan samt för att ytterligare stärka de kulturhistoriska värdena i parken. 

Tidigare ställningstaganden 

Regional utvecklingsplan 
Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, antogs 2018 av Region Stock-
holm. Solna stations-området pekas ut som en av fyra storregionala bytespunkter 
som syftar till att öka den storregionala tillgängligheten. RUFS har som strategisk 
inriktning att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa 
kollektivtrafiklägena. Inriktningen stämmer väl överens med Solnas ÖP 2030. 

Översiktsplan 
Översiktsplan 2030 är antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och aktua-
litetsförklarad den 25 maj 2020. Översiktsplanen anger aktuellt planområde som 
plats för framtida blandad stadsbebyggelse och huvudsakligen arbetsplatser.  
 
Solna station beskrivs som den viktigaste kollektivtrafiknoden i kommunen och ska 
utvecklas med kommande tunnelbaneutbyggnad och ambition om framtida regional-
tågsstation. Arenastadens målpunkter ställer krav på trafik- och kollektivtrafiklös-
ningar som klarar de stora folkmängder som periodvis rör sig i området och på sam-
spelet med kringliggande stadsdelar. Cykelvägnätet ska förbättras och cykelparke-
ring vid viktiga kollektivtrafikknutpunkter behövs. Målbrons planerade förlängning 
till Ballongberget, öster om Kolonnvägen, beskrivs.  
 
Lilla Frösunda gård nordost om planområdet är i översiktsplanen utpekad som kul-
turhistoriskt värdefull byggnad. Lilla Frösunda gårds park är utpekad som stadsdels-
park. En av översiktsplanens övergripande strategier är att tillvarata och utveckla 
Solnas park-, natur- och kulturmiljöer.  
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Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse för luftfarten. Hinderytan till Bromma flygplats 
är konformad och höjdbegränsningen är ungefär +65 till +70 meter över nollplanet 
(Höjdsystem RH 2000) 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. Bland annat så sker 
underhållet av majoriteten av landets persontåg här. Bangårdens södra del 
ligger i höjd med planområdet. 

 
Vägreservat för E4-länken går över planområdet. Vägreservatet finns med i över-
siktsplanen, men är borttaget i aktualitetsförklaringen. Trafikverket har gjort bedöm-
ningen att med de trafikinvesteringar som nu förverkligas genom Norra Länken och 
Förbifart Stockholm är E4-länken inte längre motiverad och utgör inte längre ett 
riksintresse. 
 
Detaljplanen bedöms inte påverka något riksintresse negativt. 

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 verksam-
hetsområde. En av de utpekade utmaningarna för platsen är att knyta området vid 
Gårdsvägen till omkringliggande stadsdelar.  
 
Gårdsvägen och Kolonnvägen pekas ut som huvudsakliga stråk/gång- och cykelvä-
gar. 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 del av kv. Tygeln m.m. 
(P02/0912), lagakraftvunnen 2002-09-12 med en genomförandetid som nu gått ut.  
  
För en mindre del av aktuellt planområde, vid Målbron, gäller detaljplan för kv Nat-
ionalarenan mfl. (P09/6), lagakraftvunnen 14 oktober 2009 med genomförandetid 
som nu gått ut. 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 
laga kraft 13 mars 2013 med genomförandetid som nu gått ut. P13/3 möjliggör en 
gång- och cykelbro. Markreglering för P13/3 och P09/6 inom Tygeln 3 har inte ge-
nomförts. 
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Lilla Frösunda gårds park ligger huvudsakligen på mark reglerad i detaljplan för 
kvarter Logfyrkanten m.fl. (P00/0614/1) som vann laga kraft 12 juli 2000 med ge-
nomförandetid som nu gått ut. Parken regleras som anlagd park 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 
regleras med en egen planbestämmelse. 
 
Utom planområdet 
För att möjliggöra bebyggelsen utifrån risken för skador vid ett 100-årsregn redovi-
sas ett antal åtgärder utanför planområdet. Solna stad bedömer att föreslagna sky-
fallsåtgärder 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 park-
mark.  

• DP för del av kv Stora Frösunda m.fl. (P14/4), laga kraft 2015. Genomfö-
randetid 15 år. 

o Wijnbladsparken. Skyfallsmagasin föreslås i parken som reglerats som 
anlagd park.  

o Mathildatorget. Regleras bl.a. med parkering under mark.  
Staden bedömer att även skyfallsmagasin kan rymmas under mark. 

o Lokalgator. Skyfallsrännor föreslås på lokalgator som inlopp till 
skyfallsmagasinen. Rännorna kommer inte att påverka trafikföringen. 
Områdena regleras som lokalgator. 

• DP för del av kv. Tygeln m.m. (P02/0912). Skyfallsmagasin under mark 
föreslås på kvartersmark i gränderna mellan Tömmen 1 och 2, mellan 
Tömmen 1 och Stigbygeln 2 samt mellan Stigbygeln 2 och Stigbygeln 3 (där 
den senare ”gränden” föreslås bli allmän plats med underjordiskt magasin i 
pågående detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m. (PLAN.2021.13)  

• DP kv Stigbygeln 2 (P05/0302), laga kraft 2005. Genomförandetid 5 år. 
Skyfallsmagasin under mark föreslås på kvartersmark i gränderna mellan 
Tömmen 1 och Stigbygeln 2 samt mellan Stigbygeln 2 och Stigbygeln 3. 
Planläggning pågår (detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m.) där 
skyfallsåtgärderna regleras, både på blivande kvartersmark och allmän plats. 

• DP Södra Kolonnvägen del I och kv Sadeln samt förslag till ändring av 
stadsplanen för del av kv Fjorden och del av Råsundavägen m.m. 
(P85/1125). Planerat fördröjningsmagasin i bergrum ligger under 
Kolonnvägen. Mark regleras som gata. Det befintliga bergrummet berörs i 
huvudsak av detaljplan P85/1125 men delvis även P05/0302.  

Tomtindelning 
Inom planområdet finns en tomtindelning på Tygeln 1 (0184K-0516/1950).   
Den del av tomtindelningen som ligger inom planområdet ska upphöra att gälla den 
dag som denna detaljplan vinner laga kraft. 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete ska ligga till 
grund för både intern och extern verksamhet. De uppsatta målen ska så långt som 
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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. 
 

• 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 för-
bättrad luft- och vattenkvalitet. Goda boendemiljöer ska skapas vid planering 
av nya bostäder.  

På väg mot ett hållbart Solna 
Solna Stads På väg mot ett hållbart Solna - Exploatörernas medverkan vid plane-
ring och byggande (september 2019) ska ligga till grund för både extern och intern 
verksamhet. De uppsatta målen ska så långt möjligt implementeras i plan- och 
byggprojekt. 
 
Ett gemensamt miljöprogram (rev. 2022-03-24) har tagits fram av exploatörerna 
Fabege och Skanska för denna detaljplan. Miljöprogrammet knyts till det exploate-
ringsavtal som godkänns i samband med detaljplanens antagande. 

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 planbestäm-
melser. Föreslagna skyfalls- och dagvattenåtgärder ska kopplas till kommande ex-
ploateringsavtal 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 
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• 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 upp-
levelser 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 plan-
området löper flera viktiga cykelstråk, både ett regionalt stråk (Sigtuna – innersta-
den) och ett huvudstråk (Frösundavik – Enköpingsvägen). Båda passerar planområ-
det på Kolonnvägen. Utmed Gårdsvägen löper ett kommunalt huvudcykelstråk. 
Stråket pekades ut i samband med kommunens cykelaktualiseringsprogram 2020. 

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.  
 
Ett projektspecifikt gestaltningsprogram har tagits fram för denna detaljplan. 
 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 

Platsens förutsättningar 
Inom fastigheten Tygeln 1 finns idag en bilförsäljningsanläggning och ett parke-
ringshus i två våningar ovan mark. Inom Tygeln 3 finns ett garage i fem våningar 
och en kontorsbyggnad. Ovanpå garaget finns en påbyggnad som idag används som 
showroom för kläder. Påbyggnaden är uppförd med tidsbegränsat bygglov och före-
slås få en ny användning, som fläktrum/tekniskt utrymme i aktuell detaljplan. Mål-
brons 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 ned till tunneln är över-
täckt 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 fastighets-
gräns mot Tygeln 3 (+3,8 meter över nollplanet). Därifrån stiger marken med plan-
områdets högsta punkt vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen (cirka +7,8 meter).  
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Gårdsvägen, gatuvy från söder med befintlig bebyggelse på fastigheterna Tygeln 1 och 3 till vänster i 
bild. (Bild från Google, bildinsamling mars 2019).  
 
Planområdet i Lilla Frösunda gårds park är idag en öppen gräsklädd yta med en ned-
sänkt dagvattendamm (plushöjd cirka +7 meter) mitt i. Några enstaka träd finns 
främst mot Gustav III:s boulevard. Flera gång- och cykelvägar korsar parken och 
leder ned i tunneln under Kolonnvägen (drygt +5 meter). Direkt norr om planområ-
det 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 totalt två nya kontorsbyggnader inom fastigheterna Tygeln 1 
och Tygeln 3. Den södra byggnaden, inom Tygeln 1, förhåller sig till den skala som 
introducerats med den nybyggda kontorsbyggnaden på intilliggande fastighet Tygeln 
2 (Solna United). Byggnadsskalan mot spåren är högre än mot Gårdsvägen. Tak-
fotshöjd mot Gårdsvägen (nockhöjd cirka +31 meter) är ungefär samma som på 
grannfastigheten Tygeln 2. Med föreslagen utformning ligger byggnadernas fasader 
i liv med varandra utmed Gårdsvägens västra sida. Volymerna längs Gårdsvägen 
trappar ned norrut vilket förstärker kontrasten till detaljplanens nordligaste byggnad 
som ett höghus eller landmärke invid Målbron, flankerande redan befintliga höghus i 
Arenastaden på västra sidan järnvägen. Gårdsvägens utformning bygger vidare på 
den struktur som Tygeln 2 har påbörjat. Bottenvåningen markeras med högre vå-
ningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull materialbehandling. Den norra bygg-
naden, på Tygeln 3, avviker från flera av dessa gemensamma nämnare, eftersom den 
markerar Målbron och tar en mindre markyta i anspråk. Den nya bebyggelsen öster 
om järnvägen ska annars som helhet hålla en lägre skala jämfört med höghusen i 
Arenastaden väster om järnvägen. 
 



  15 (59) 
 

  

Utsnitt av detaljplanens föreslagna bebyggelse på Tygeln 1, betraktad från andra sidan Gårdsvägen 
 
Ambitionen är att bottenvåningarnas utformning ska bjuda in allmänheten och bidra 
till ett attraktivt stadsliv och en trygg miljö. 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, Kolonn-
vägen, stationsgränd samt på och under Målbron samt att bottenvåning ska utformas 
med våningshöga glaspartier/skyltfönster. Planen anger inte exakt höjd, bröstnings-
höjd, procentandel glaspartier/tät sockel i dessa bottenvåningar, då exakt utformning 
lämpligen avgörs i bygglovskedet. Intrycket ska vara skyltfönsterliknande glaspar-
tier som upplevs våningshöga och som klart dominerar i bottenvåningarna i förhål-
lande till täta partier. Planbestämmelserna för bottenvåningarna är flera. f1 - mot 
GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med utåtriktad verksamhet 
inrymmas i bottenvåningen gäller för Tygeln 1. f2 - centrumändamål med utåtriktad 
verksamhet ska inrymmas i bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under 
och över Målbron gäller för Tygeln 3:s norra byggnad. Båda de nya byggnaderna 
har f3 - Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas med vå-
ningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster. Med transparenta glaspartier avses 
genomskinliga glas som man kan se igenom och inte frostas eller på annat sätt sätts 
igen. Syftet är att öka tryggheten. Med utåtriktade verksamheter avses verksamheter 
som ofta har besökare och som med lokalens innehåll bidrar positivt till gatulivet 
olika tider på dygnet t.ex. butiker eller restauranger. Planerad bebyggelse bör und-
vika funktioner som hindrar utåtriktade bottenvåningar mot gator och ett led i det är 
E1 - Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med dörrar mot 
järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får inrymmas i bottenvåning mot 
GATA. Ett annat exempel på funktion som bör undvikas där f1 och f2 regleras är 
soprum. 
 
Båda fastigheterna har av gestaltningsskäl bestämmelser som reglerar placering av 
takterrassers räcken och teknikdelar på tak, och de är f4, f5 och f7. f4 - Utöver angi-
ven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal höjd på 1,5 meter, totalt om-
fattande 100 kvadratmeter inom egenskapsområdet och med avstånd på minst 3,5 
meter från takfot och f5 – Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med max-
höjd på 1,2 meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot. f7 - Utöver angiven 
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nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal höjd på 1,0 meter, totalt omfat-
tande 20 kvadratmeter inom egenskapsområdet. Syftet med regleringarna är att 
minska synligheten från gatunivå eller att teknikdelarna upplevs som ytterligare ett 
våningsplan. I gestaltningsprogrammet illustreras dessa ambitioner. 

Tygeln 1  

 
Föreslagen bebyggelse på Tygeln 1, betraktad österifrån (Dalvägen) på andra sidan järnvägen 
 
Den nya byggnaden på Tygeln 1 är högre mot spårområdet än mot Gårdsvägen och 
förhåller sig till Tygeln 2:s (Solna Uniteds) nivåer och skala. Befintlig byggnad rivs 
och den nya byggnaden delas i två huskroppar med en gemensam huvudentré, loka-
liserad i anslutning till ett överglasat atrium inomhus. Huskropparna bryts ned i 
tänkta kvarter där olika volymer griper in i varandra. Varje volym får en fasad i tegel 
som skiljer sig i kulör mot sin granne. Tanken är att skillnaderna för de olika fasad-
planen är nyanser i ett överordnat tema där helhetsintrycket av byggnaden är domi-
nerande. Gatuplanet har också en variation med enkel- och dubbelhöga sockelvå-
ningsmotiv i olika delar av byggnaden. Här återfinns skilda tegelförband och kulörer 
som ger en variation i närmiljön. Stora glaspartier ger möjligheten för verksamhet-
erna att skapa skyltfönster och öppenhet mot gatumiljön vilket ger en tryggare och 
trevligare gatumiljö. Byggnaden är genom sina material och sitt utförande tänkt att 
signalera tidlöshet. Byggnaden förses med takterrasser. 
 
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 hyresgäs-
ter och allmänhet, med t.ex. restauranger, konferenslokaler, mindre butiker. För att 
understryka dess offentliga karaktär har gatuplanet en mer generös rumshöjd än öv-
riga plan. Mot Gårdsvägen och kvartersgatan mot Tygeln 2 finns sekundära, upp-
lysta kontorsentréer.  
 
Tygeln 1:s bruttoarea regleras med bestämmelsen: största totala bruttoarea ovan 
mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44 000 kvadratmeter. De 
högsta byggnadsdelarnas nockhöjd är ungefär samma som på Tygeln 2 (+46,35 me-
ter för högsta våningsplanet och +50,0 meter för hisstopparna). Under mark planeras 
två till tre våningar med garage och det regleras med (P2) – Parkering för bilar får 
endast finnas under mark. 
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Föreslagen bebyggelse på Tygeln 1, vars huvudentré mot Gårdsvägen leder in mot en ljusgård 

Stationsbyggnad 
På Tygeln 1 intill järnvägen möjliggör detaljplanen en ny stationsbyggnad, vilket 
skulle ge en tredje stationsentré till pendeltågsstationen och avlasta befintliga stat-
ionsentréer. Stationsbyggnaden är inte beslutad. Behovet av entrén kommer att fort-
sätta utredas efter detaljplanens antagande. Byggnaden föreslås placeras över tun-
nelmynningen till befintlig gångtunnel, så att denna ligger inomhus. Resenärer når 
stationsentrén via stationsgränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3. Stationsentrén kan 
nås av resenärer via stationsgränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, vilken vid upp-
förande av entrén förses med ett servitut för gångtrafik. Från tunneln till plattformen 
föreslås en ny trappa och hiss. Stationsbyggnaden föreslås även kunna inrymma re-
senärsservice, såsom en kiosk. Se även avsnitt Kollektivtrafik. 
Stationen regleras i plankartan med T1 – stationsentré med stationsbyggnad, nock-
höjd +10,0 över angivet nollplan och m2, som reglerar bl.a. färdigt golv-höjd på 
+4,60 meter i norr (i förhållande till en modellerad översvämningsnivå på +4,39 
meter vid dimensionerande skyfall, justerad nivå med hänsyn till det i södra delen 
av Tygeln 3 i plankartan undantagna befintliga kontorshuset, som jämfört med tidi-
gare tänkt kontorsvolym saknar fördröjningskapacitet på taket).  
 
Eftersom en högre översvämningsnivå riskerar att stå emot fasaden i stationsbygg-
nadens södra del, potentiellt med en vattennivå över golvnivån vid dimensionerande 
skyfall, så finns planbestämmelsen m5 som bland annat reglerar tät fasad. Gränden 
ligger på kvartersmark och kommer vid ett uppförande av stationsbyggnaden regle-
ras med servitut för gc-trafik. Se även avsnittet Resultat skyfallsmodellering – nu-
läge samt med skyfallsåtgärder. 
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Preliminär gestaltningsidé för en möjlig mittentré till Solna station, vid den plats där en gångtunnel 
ligger under järnvägsspåren idag. Stationsentrén är ej beslutad. Behovet av den ska utredas vidare. 

Tygeln 3 
Inom fastigheten Tygeln 3 möjliggörs en högre byggnad på norra delen av fastighet-
en. Befintlig garageramp glasas in i bottenvåningen mot trottoaren på södra delen av 
fastigheten. Det norra höghuset utgör totalt cirka 8 600 kvm BTA ovan mark. Det 
befintliga parkeringshuset bevaras och utvecklas för att bättre anpassas till den nya 
bebyggelsen. Karaktäristiskt för höghuset är i föreliggande förslag fasadernas fros-
tade glaslameller med bakomliggande stora glaspartier. Ett högre hus som detta stäl-
ler särskilt stora krav på fasadutformning och högkvalitativa material som fungerar 
och kommunicerar på både nära, medellångt och långt avstånd. Ett annat karaktärs-
drag, som främst ses i gatumiljön på nära håll, är utkragningar från höghusets sock-
el. Dessa regleras över allmän platsmark med till exempel (C2) –Centrumändamål 
får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över angivet nollplan. 
 
Den norra byggnaden framträder som en vertikal, strykjärnsformad monolit vid 
Målbrons östra brofäste och skapar ett väl synligt landmärke i stadsbilden. Byggna-
den blir en viktig blickpunkt i flera gatuperspektiv sett från bland annat Gårdsvägen 
och Kolonnvägen och bidrar till orienterbarheten till Solna stations norra entré. 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 
en smal gavelfasad mot norr och uppbruten fasad mot öster. Fasaderna är i det aktu-
ella arkitektförslaget transparenta och återhållsamt gestaltade med höga fönsterband 
bakom ett raster av lameller. En tanke med fasaderna är att byggnaden ska reflektera 
himlen, med gradvis ökande speglingseffekt högre upp på fasaden. Den föreslagna 
fasadutformningen med vita glaslameller ska understryka byggnadens unika plan-
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form och vertikalitet. Lamellerna fungerar också som en integrerad form av solav-
skärmning. 
 
Från Målbron leder en 3,6 meter bred trappa (innermått) ned mot korsningen Gårds-
vägen/Kolonnvägen längs med byggnadens fasad. Trappan ersätter en befintlig tem-
porär trappa. Trappan gestaltas som en del av den öppna bottenvåningen som möter 
gatan på ett stadsmässigt sätt. Trappan regleras med x1 – markreservat för allmän-
nyttig 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 inom området 
(C2), som är +14,5 meter. Utmed trappan inom kvartersmark står pelare. De är 600 
millimeter i diameter, utom den sydligaste som är 1000 millimeter i diameter för att 
bland annat klara påkörning. 
 

Föreslagen trappa, integrerad i höghuset, mellan Kolonnvägen/Gårdsvägen och Målbron 
 
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-
rymma utåtriktad verksamhet med bemanning stora delar av dygnet, t.ex. gym, i 
syfte att öka tryggheten på platsen under Målbron. Utöver regleringarna av botten-
våningar f2, f3, f4, så finns även planbestämmelsen f6 – våningshöga transparenta 
glaspartier/skyltfönster ska finnas mot järnväg i nivå under Målbron, som syftar till 
att öka tryggheten på platsen under Målbron. Transparenta glaspartier regleras för att 
undvika t.ex. frostat glas (se även f4) och beskrivning av våningshöga glaspartier 
beskrivs utförligare under avsnittet Planerad bebyggelse. 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
Fastighetsägaren Fabege har inför planens godkännande och antagande framfört 
önskemålet att behålla sitt befintliga kontorshus i södra delen av Tygeln 3. Den be-
fintliga kontorsbyggrätten i gällande plan undantas därför ur denna detaljplan. 
 
Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 kan också bibehållas men, i stället för 
att vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i rampens fasadliv i 
bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garageplanet ska stängas för biltra-
fik. Bottenvåningen under garagerampen kan nyttjas till cykelparkering och cykel-
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verkstad, eller till centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet 
under rampen. 

Tygeln 3, fasader mot Gårdsvägen. Till vänster bevarat kontorshus, i mitten (brun) garageramp som 
ska glasas in nedtill mot trottoaren, till höger det nya höghuset med trappa upp till Målbron 
 
Den befintliga garagebyggnaden behålls men kan enligt planen, liksom tidigare fö-
reslagits, förlängas marginellt söderut. På så sätt kan exempelvis inrymmas förråd 
eller cykelparkering. Den befintliga påbyggnaden högst upp kvarstår men får en 
annan användning. Den kommer att inrymma teknik som försörjer den nya kontors-
byggnaden. Norra fasaden är sluten och förses med ett belyst konstverk, en mural-
målning, mot platsen under Målbron. Garagets in- och utfart får samma placering 
som idag (infarten till det nedre planet stängs) mellan den norra (nya) och södra (be-
fintliga) byggnaden. Ovan garageinfarten möjliggör detaljplanen en mindre utbygg-
nad mot Gårdsvägen, som en länk mellan den gamla och den nya byggnaden.  

Platsen under och norr om Målbron  
Platsen under Målbron och en del av platsen norr om Målbron ligger inom fastighet-
en 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 Kolonn-
vägen, ett sophus med tidsbegränsat bygglov och en instängslad elnätsstation. Sop-
huset 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 mark-
lagda 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 det intilliggande parkeringshusets fasad och cykelparke-
ring till pendeltågsresenärer. En tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs. 
Sophuset tas bort och handikapparkeringen flyttas till annan plats. Elnätsstationens 
placering justeras något för att driftfordon till Solna vatten ska kunna passera. Elstat-
ionens nya inhägnad utformas med omsorg och ges en väl formgiven, genomsiktlig 
inhängnad. Den utformas, precis som övriga förändringar på platsen, för att mini-
mera risken för vandalism så som klotter.  
 
Platsen omfattas av bl.a. planbestämmelsen Utomhusytor inom 25 meter från Ost-
kustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.. Mål-
bron 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 
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parkerad cykel eller bil (se bestämmelse n2). Bestämmelserna u – markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar och [prickmark] – marken får inte förses 
med byggnad reglerar också de delar som ligger på kvartersmark. Det finns planer 
för stombusstrafik på Kolonnvägen och utformningen av platsen behöver möjliggöra 
busshållplats. Tänkt utformning redovisas närmare i gestaltningsprogrammet.  

Lilla Frösunda gårds park 
En anläggning för fördröjning av skyfallsvatten vid 100-årsregn ska anläggas i par-
ken. I detta avsnitt beskrivs gestaltningen av den nya parken och parkens planregle-
ringar. I skyfallsavsnittet beskrivs de skyfallsrelaterade delarna av parken.  
 
Ett syfte med gestaltningen är att skapa en tydligare rumslighet med mer definierade 
siktlinjer. En vall byggs upp i norra delen av parken. Parkens centrala del sänks ned 
och ramas in av en mjukt sluttande topografi och trädplanteringar. På så sätt skärmas 
parken av från omgivningsbuller vilket tillför mer rofyllda kvaliteter på platsen. En 
tydligare inramning och tydligare kopplingar till angränsande parkrum, stadsrum 
och stråk gör att parken blir bättre integrerad i närmiljön och ökar möjligheten att 
göra södra delen av parken till en mer självklar vistelseplats. Utformningen värnar 
om de historiska värden som utgörs av bland annat handelsträdgårdshistoria, herr-
gårdens historia och militärhistoria i form av luftballonger för spaning som sändes 
upp från platsen. Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplan-
terade träd, bryn och undervegetation. Parken tillförs nya funktioner som odling, 
lekplats, platsbildning i form av trädäck med sittplats vid bäck, gångvägsnät med 
bland annat en parkslinga och ett trädtorg med utblick över parken. Höjdskillnaden 
mellan den framtida dagvattendammens yta och vallkrönet är ungefär 3,5 meter. 
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Föreslagen utformning av Lilla Frösunda gårds park rymmer en skålad yta som fungerar som 
skyfallsdamm och en parkmiljö med många nya kvaliteter. 
 

 
Sektioner skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda gårds park 
 
Parken regleras som PARK – park och anläggning för fördröjning – anläggning 
för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 8 500 kubikmeter. 
En skyddsbestämmelse q-skydd – parkmiljön ska bevaras och underhållas syftar till 
att bevara kulturmiljön i parken, se avsnitt kulturmiljö.  
 
Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen intill parken och fastigheten Stigbygeln 
6 kommer att stängas. Tunneln kommer i stället att användas som skyfallsmagasin. 
Genom att låta planbestämmelsen GATA – gata ersätta planbestämmelsen i gäl-
lande detaljplan, som anger gc-tunnel, möjliggörs detta. Gång- och cykeltrafik 
kommer i stället att ledas i plan över Kolonnvägen, samt via Målbrons förlängning. 

Solljus 
Solstudier har tagits fram för Tygeln 1 och 3 (ej reviderade efter granskning, varför 
skuggningseffekten är något överskattad i studien, där en högre byggnad än den som 
nu avses sparas i samråd och granskning föreslogs inom Tygeln 3, en byggnad som 
inför antagande utgått). Solstudier för vårdagjämning visar att planerade byggnader 
skuggar kontorsbyggnaderna på östra sidan om Gårdsvägen. Tygeln 3:s norra hög-
hus bildar stundvis skugga på de byggnader som ännu inte är byggda på kvarteret 
Ballongberget. Mitt på dagen lyser solen på den smala delen av den norra byggna-
den och dess skugga sveper dagtid därför snabbt förbi och orsakar kort tillfällig 
skugga. Sen eftermiddag och kväll skuggas närmaste byggnad på Ballongberget av 
den bredare delen av Tygeln 3. Skuggningen bedöms dock inte medföra någon bety-
dande olägenhet för omgivande fastigheter, utan ryms inom vad som kan förväntas i 
denna typ av stadsmiljö i bästa kollektivtrafikläge. Se bilaga PM Solstudier. 

Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram för Lilla Frösunda gårds park (AIX 2021-
06-09, rev 2021-07-06). Utlåtandet har bedömt föreslagen utformnings påverkan på 
parkens och herrgårdsmiljöns kulturhistoriska värden. Parkområdet som utretts i 
utlåtandet är parkmiljön sydväst om herrgårdsbyggnaden. 
 
Parken är reglerad i den tidigare detaljplanen med en bestämmelse q3 – parkmiljön 
skall bevaras och underhållas. Även herrgårdsbyggnaderna och övrig omgivande 
parkmark är skyddad i gällande plan. 
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Parken har haft flera olika utformningar sedan Lilla Frösunda herrgård uppfördes på 
1700-talet. Platsen har förändrats i takt med områdets olika användningsområden: 
ängsmark/betesmark i ett ålderdomligt herrgårdslandskap, fälttelegrafpark i det mili-
tära övningsområdet och en offentlig landskapspark i ett modernt bostadsområde. 
Befintlig park anlades på 00-talet och har därmed inte särskilt lång historisk kontinu-
itet. Däremot har markytan en lång historisk kontinuitet som en öppen grön yta i 
anslutning till herrgårdsanläggningen. De identifierade värdena kan kopplas till den 
idag öppna, organiska karaktären som anknyter till platsens äldre historia och som 
möjliggör siktlinjer mot gårdsbebyggelsen från gatan. Dammen har ett kulturhisto-
riskt värde som rest från den park som anlades under 1940-talet då militären höll till 
i området. Ytterligare en värdefull struktur är askallén (sannolikt från 1800-talet) 
framför gårdsbebyggelsen. Allén utanför planområdet är skyddad som biotop-
skyddsområde och misteln i en poppel är fridlyst enligt artskyddsförordningen. 
 
Parken utgör en mycket viktig del av trädgårdarna och grönytorna runt Lilla 
Frösunda och det är av stor vikt att markytan bibehåller sin funktion som park. Det 
kulturhistoriska värdet för parkens befintliga utformning är emellertid begränsat 
varför föreslagna åtgärder i huvudsak inte bedöms som problematiska ur kulturmil-
jösynpunkt. Parkmarken direkt öster och väster om gårdsbebyggelsen, med upp-
vuxna träd, är inte undersökt inom ramen för denna utredning men dessa delar har en 
stark koppling till det äldre herrgårdslandskapet och bedöms därför som känsliga för 
förändringar. Det är olämpligt att anlägga gångstråk i dessa delar eftersom den väl-
bevarade strukturen då går förlorad. Även lekytor i den nordöstra delen bedöms som 
olämpligt av samma anledning. Den låga häcken mellan gångstråket och parkytan 
kan sannolikt tas bort eftersom den troligen har tillkommit senare men detta behöver 
utredas ytterligare. Det är positivt att siktlinjerna mot gårdsbebyggelsen behålls så 
att platsens kulturhistoriska sammanhang fortsatt är avläsbart. Det är även positivt 
att parken bibehåller sin nuvarande funktion samtidigt som den genom föreslagna 
åtgärder kan bli mer tillgänglig. Ambitionsnivån för utformningen är hög och ge-
staltningen anknyter på flera sätt till platsens historia.  
 
Gällande detaljplan har bestämmelsen q3 – parkmiljön ska bevaras och underhållas. 
Utlåtandet drar slutsatsen att funktionen som park/öppen grön yta samt vissa (tidi-
gare nämnda) strukturer är det som är värdebärande och därmed bör bevaras och 
underhållas. Gällande förslag tar i hög utsträckning hänsyn till de utpekade värdena. 
Förutsatt att de hårdgjorda ytorna minimeras, att gångstråk och lekytor undviks i 
känsliga områden samt att siktlinjerna mot herrgårdsbebyggelsen bibehålls, bedöms 
inga kulturhistoriska värden påverkas negativt. 
 
Solna stad bedömer att parkens nya utformning, som beskrivs i gestaltningspro-
grammet, i stor utsträckning har beaktat det antikvariska utlåtandet och möjliggör 
därmed både en skyfallsanläggning om minst 8 500 m3 och en attraktiv park som tar 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Plankartan reglerar q-skydd – parkmiljön 
ska bevaras och underhållas och avser att skydda de kulturhistoriska värden som 
utlåtandet har identifierat och som nämns ovan.  

Kommersiell service 
Planområdet ligger på gångavstånd till Arenastaden som omges av service bland 
annat i form av gallerian Westfield Mall of Scandinavia. Inom planområdet möjlig-
görs en blandning av kommersiell service att rymmas i framförallt bottenvåningarna. 



  24 (59) 
 

  

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 plan-
området om den uppförs. Stationsentrén skulle även förstärka tillgängligheten till 
stationen och bidra till att fördela trafikanterna längs hela plattformen. Stations-
byggnaden och förbindelsen till plattformen kan nås via både trappor och hissar.  
 
Förbindelserna mellan Målbron och Gårdsvägen kvarstår med befintlig hiss och med 
en 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, vilket ger en god koppling till norra stationsentrén.  
 
De nya kontorsbyggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lag-
stiftning. Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras vidare i bygg-
lovsprövningen. 
 
Skyfallsanläggningen i Lilla Frösunda gårds park har utformats för att fortsätta 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, det 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 vik-
tigt utmed de stråk som leder till pendeltågsentréerna, i gränden mellan Tygeln 1 och 
3 (vid den tredje stationsentréns uppförande) och trappan mellan Målbron och Ko-
lonnvägen. Inom projektet föreslås upprustning av platsen under och norr om Mål-
bron, 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 
trygghet ökar. 
 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram (Golder, 2021-10-15) i syfte att utreda behov 
av dagvattenåtgärder för fördröjning och rening för kvarteren Tygeln 1 och 3. Ett 
PM som beskriver eventuella effekter av undantagandet av befintligt hus inom Ty-
geln 2 har tagits fram inför antagande (Structor, 2022-05-19). 

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 fram-
tidsscenarier och att dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark. Solna stads gene-
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rella krav, vid ny- och ombyggnad, om renande fördröjningen av 20 mm nederbörd 
har beräknats ta om hand 90 % av årsnederbörden, vilket har bedömts ge en från 
recipientsynpunkt tillfredsställande reningsgrad och en betydande minskning av den 
årliga belastningen till respektive vattenförekomst.  
 
Dagvatten rinner via dagvattenledningsnät till den kulverterade delen av Råstaån, 
vidare genom den öppna delen av Råstaån i Fröfjärdsparken, och slutligen ut i reci-
pienten Brunnsviken. Brunnsviken har enligt den senaste statusklassningen av mil-
jökvalitetsnormer (VISS) otillfredsställande ekologisk status. Bedömningen har 
gjorts utifrån den situation av övergödning och förekomst av miljögifter som råder i 
Brunnsviken, vilket visar sig genom främst 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 runt Gårdsvägen är till stora delar hårdgjord och dagvattnet leds idag direkt 
till dagvattennätet utan fördröjning. Gårdsvägen har en lågpunkt mellan Tygeln 1 
och 3 där det tidigare har varit översvämningsproblem. Därför byggdes 2015 en ny 
pumpstation för dag- och spillvatten vid nordöstra hörnet av fastigheten Stigbygeln 
5. Lilla Frösunda gårds park utgörs av genomsläpplig mark som till största delen är 
beväxt. Den nederbörd som inte direkt infiltrerar avleds till en dagvattendamm inom 
parken, via markavrinning. Till dagvattendammen avrinner även vissa hårdgjorda 
ytor inom Frösunda. Dagvattendammens utloppsledning ansluter troligtvis till en 
servis norr om dammen.  

Fördröjning och rening 
Som dagvattenåtgärder föreslås gröna tak, växtbäddar med biokol på kvartersmark 
och allmän platsmark samt ett gräsklätt krossdike mellan garage och järnväg på Ty-
geln 3. Gröna tak planeras på 35 % av taken på Tygeln 3 och 45 % på Tygeln 1 samt 
på stationsbyggnaden.  
 
Dimensionerande flöden minskar med planförslagets dagvattenåtgärder i jämförelse 
med befintliga förhållanden och nollalternativ. Flödesminskningen för 10-årsflöde 
beräknas till 54%.  
 
Beräkningar visar att föreslagen dagvattenhantering ger en väsentligt minskad för-
oreningshalt och föroreningsmängd. Halterna minskar med 44 % för kväve och mel-
lan 64–90 % för övriga beräknade ämnen. Mängderna minskar i planförslaget jäm-
fört med nollalternativet med följande: fosfor 1378 g/år, kväve 8119 g/år, koppar 
170 g/år och zink 955 g/år. 
 
Detaljplanens genomförande leder därmed till en minskad belastning till vattenföre-
komsten Brunnsviken och förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Brunnsviken med avseende på tillrinningen från planområdet bedöms som mycket 
goda med föreslagen dagvattenhantering.   
 
Växtbäddar ska vara nedsänkta. Som försiktighetsåtgärd ska grundvattenpåverkan 
från fyllnadsmaterial bedömas med laktest och utifrån resultatet bedömas om växt-
bädd ska anläggas med öppen eller tät botten.  
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Anläggande av skyfallsdamm och ny dagvattendamm i Lilla Frösunda gårds park 
ger ingen försämring av dagvattenreningen. Markanvändning och reningsfunktion 
bibehålls. Den större nya dagvattendammen fördröjer och renar bättre. Skyfallsma-
gasinen under mark ska endast ta in vatten vid större skyfall och påverkar inte nor-
mal dagvattenfördröjning. 
 
För att begränsa planområdets påverkan på recipienten är det viktigt att dagvattnet 
omhändertas enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen. Genomförandet av 
föreslagna dagvattenåtgärder säkerställs genom att dagvattenutredningen knyts till 
exploateringsavtalet. 
 
Ett PM (Structor, 2022-05-19) har tagits fram inför antagande, där effekterna av den 
undantagna delen av planområdet (för befintlig byggrätt för befintligt hus i södra 
delen av Tygeln 3). Där konstateras följande: 
 
• Byggnaden inom Tygeln 3 som nu behålls behåller sin befintliga detaljplan. 
• Dagvatten från takytorna på den byggnad som behålls kommer avledas och hante-
ras i befintligt dagvattensystem. Detta innebär ingen påverkan på MKN eftersom 
både markanvändning och dagvattenbildning kommer vara desamma som idag. 
• Dagvattenhanteringen inom detaljplanen för Tygeln 1 och 3 utförs i enlighet med 
dagvattenutredningen och uppfyller därmed också Solna stads dagvattenstrategi och 
riktlinjer för dagvattenhantering. Samtliga ytor inom detaljplanen kommer kunna 
hanteras enligt förslagen. Att den byggnad som bevaras lyfts ut ur detaljplanen 
påverkar inte dagvattenhanteringen för några andra ytor. 
• Genomförandet av detaljplanen för Tygeln 1 och 3 kommer inte försvåra recipien-
tens möjligheter att uppnå MKN. Eftersom dagvattenhanteringen utformas i enlighet 
med stadens riktlinjer, där dagvatten från samtliga ytor inom detaljplaneområdet 
genomgår rening, kommer möjligheterna att uppnå MKN att förbättras i och med 
detaljplanens genomförande. 
• Den byggnad som behålls bedöms inte riskera att ta skada vid skyfall, då den har 
en färdigt golv-nivå som ligger högre än den modellerade högsta vattennivån i låg-
punkten längs Gårdsvägen (modellerad efter föreslagna skyfallsåtgärder). 

Geotekniska förhållanden  
En geoteknisk utredning har tagits fram för Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda 
gårds park. (ELU Konsult, 2021-05-28) och även Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR) och ritningar.  
 
Planområdets lägsta punkt finns ungefär vid fastighetsgränsen mellan Tygeln 1 och 
3 där marknivån är cirka +3,8 meter. Marken sluttar uppåt åt båda håll med mark-
nivå +7,8 meter vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen och +6,1 meter i södra 
planområdet. Högsta uppmätta grundvattennivå (mätperiod 2017–2019) är +3,4 me-
ter. Lilla Frösunda gårds park har en marknivå på ca +11 meter i sydöst och sluttar 
ned mot befintlig damm i norr på nivå +7,5 meter över angivet nollplan. 
 
Jordprofilen består av fyllning överst som överlagrar lera på friktionsjord på berg. 
På Tygeln 1 och 3 är den odränerade skjuvhållfastheten mycket låg. Där pågår det 
marksättningar till följd av uppfyllnader och/eller grundvattensänkningar.  
 
Under Tygeln 1 och 3 förekommer sannolikt två grundvattenmagasin varav ett övre i 
fyllningslagret och ett undre magasin i friktionsjorden under leran. Det övre magasi-
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net är sannolikt inte permanent. Det har inte utförts grundvattenmätningar i det övre 
magasinet. I Lilla Frösunda gårds park har grundvattennivåer mätts i tre rör våren 
2021 med stor variation mellan olika platser (+8,5 meter respektive +1,1 meter).  
 
Järnvägens konstruktion har pålar som går in på Tygeln 1.  

Tygeln 1 
Geoteknikutredningen rekommenderar att byggnaden grundläggs på slagna spets-
burna betongpålar och att golv och källarväggar ska utföras vattentäta till lägsta 
dränerande nivå, vilket planregleras. Byggnaden kan behöva förankras för upplyft.  
 
Det finns moment i byggskedet som ger risk för omgivningspåverkan i form av sätt-
ningar och grundvattensänkning, vilket är riskabelt för exempelvis pålade konstrukt-
ioner och ledningar. Det gäller bland annat vid anläggande av spont, schaktning i 
vattenmättad silt och stagnivåer under grundvattennivån. 
 
Geoteknikutredningen rekommenderar att temporär spont måste utföras vattentät.  
 
När byggnad på Tygeln 2 anlades var jordmassorna vattenmättade under hela 
schaktarbetet. Vattenmättad silt blir vid störning flytande vilket gör den svårhante-
rad vid schaktetapper och påverkar bärigheten. Produktionen måste förbereda hante-
ring av stora volymer länsvatten för sedimentering och provtagning innan vattnet 
kan släppas ut på dagvattennätet. Det kräver mycket tid för planering, placering och 
underhåll av grävbrunnar och hantering av länsvatten.  
 
Håltagning i källarvåning på befintligt hus, som ligger under grundvattennivån, 
krävs innan installation av spont. En arbetsgång för detta bör tas fram innan spont-
ningen påbörjas. 
 
Håltagning i spont under grundvattennivån för stag kan orsaka betydande sättningar 
bakom spont på grund av silt. Arbetet på Tygeln 2 (Solna United, på grannfastighet-
en i söder) orsakade sättning på omkring 50 cm och tillfällig grundvattensänkning. 
Staghål ska tätas omedelbart efter installation av stag.  
 
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. 
Exploatören för Tygeln 1 har sökt miljödom och processen pågår.  
 
Risken för stabilitetsproblem så som skred och ras bedöms vara mycket låg inom 
Tygeln 1. Tunga arbetsmaskiner ska ställas upp på arbetsbädd vid arbeten i schakt-
botten. Arbetsbädd ska dimensioneras i samband med att arbetshandlingen tas fram.  
 
Det finns risk för sättning vid pålning och vid grundvattensänkning. Vid projekte-
ring av kringliggande fastighetsmark ska sättningsrisk vid pålastning av marken be-
aktas.  

Tygeln 3 
Inom Tygeln 3 rekommenderas att byggnaden i norr grundläggs på pålar. Eventuellt 
kan delar av byggnaden grundläggas direkt på packad fyllning på berg. 
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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 ny byggnad 
grundläggs nära befintliga byggnader, bro eller spår.  
 
Schakt för byggnaden 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 grundlägg-
ning för nya byggnader och Målbron.  
 
Risk för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom Tygeln 
3. Bärighetsproblem i schaktbotten kan uppstå, så åtgärder för att uppnå en stabil 
schaktbotten ska tas fram i projekteringsskedet.  
 
På grund av sättningsbenägna jordar ska det vid projektering av kringliggande fas-
tighetsmark beaktas att sättningar kommer utvecklas vid pålastning av marken.  
 

Skyfallsanläggning Lilla Frösunda gårds park 
Ny jordvall är planerad att uppföras direkt på mark. Den behöver utföras så att stora 
vattenmängder inte kan ta sig igenom. Stödmur kan vara aktuell för att ta hand om 
höjdskillnaden. Vid korsande ledningar under planerad skyfallsdamm måste sätt-
ningskrav från ledningsägare beaktas och utformningen av dammen anpassas till 
dessa. För att minska påverkan på ledningar skulle dammen kunna vila på en stöd-
mur som omhändertar lasterna så att ledningarna inte påverkas negativt. 
 
Risk för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom Lilla 
Frösunda gårds park. Kringliggande fastigheter påverkas inte. Stabilitetsproblem 
med risk för brott vid uppförande av skyfallsdammen kan uppstå. Dämmen utformas 
på så sätt att risk för stabilitetsbrott vid fylld skyfallsdamm blir liten. En ungefärlig 
uppskattning av sättningar som kan uppstå har gjorts. Sättningarna har uppskattats 
ligga mellan 2 och 9 centimeter och med en utfyllnad om 0,5 – 1 meter. 

Övriga skyfallsåtgärder 
Fröparken grundläggs på berg och packad fyllning på berg. Wijnbladsparken be-
döms ha liten risk för sättningar och ras- och skred. Mathildatorget bedöms ha liten 
risk för sättningar och mycket liten risk för ras- och skred.  
 
Skyfallsmagasin som ligger på fastigheterna Stigbygeln 2, 3 och Tömmen 1, 2 ut-
reds inom detaljplan Stigbygeln (BND 2020:13). I den detaljplanens geoteknikut-
redning (ELU, 2021-10-01) framgår det att tyngden av jordmassorna som schaktas 
bort är mindre jämfört med tyngden av respektive planerat vattenfyllt skyfallsmaga-
sin. Eftersom inga nya laster tillkommer utgör det ingen risk för ytterliga sättningar. 
Eftersom skyfallsmagasinen är belägna under mark är risken för släntstabilitetspro-
blem liten. Det finns ingen risk för skred.  

Förorenad mark  
En miljöteknisk markundersökning (så kallad MMU) (Hedenvind Projekt, 2019-05-
21, rev. 2021-06-09) har tagits fram för att undersöka möjliga föroreningskällor 
inom planområdet och om det finns risk för spridning i grundvattnet.  
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Av föroreningskällorna är det främst fyllningen som finns kvar. Fyllningen inom 
Tygeln 1 och 3 är förorenad av metaller, olja och PAH där PAH-H och bly är de 
mest allvarliga föroreningarna. Inom Lilla Frösunda gårds park finns metaller och 
PAH i fyllning men också naturliga svallsandlager och lera. Hotspots av koppar har 
påträffats i fyllning och utgör den mest allvarliga föroreningen. 
 
Föroreningarna av PAH-H och bly bedöms utgöra en låg miljö- och hälsorisk och 
behöver inte åtgärdas utifrån planerade verksamheter. Koppar inom Lilla Frösunda 
gårds park kan orsaka negativa effekter för markmiljön. Volymen av hotspots med 
koppar är osäker och bör utredas vidare och därefter förekomst av hotspots inom 
övriga delar av parken. Reduktion av miljöriskerna genom schaktsanering av 
hotspots ska utföras. 
 
Inom Tygeln 1 finns oljeföroreningar kring ett oljerum i marken vid byggnaden. 
Påträffade halter 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 till-
gängliga 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 och finns idag bara 
inom Tygeln 1 men bedöms tillhöra samma föroreningsplym som påträffats upp-
ströms i grund- och länshållningsvatten inom Tygeln 2. Tidigare har klorerade alifa-
ter även påträffats i södra Tygeln 3.  
 
Halterna av klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgöra en låg hälsorisk för 
människor i nuvarande eller framtida byggnader, även om vattnet skulle läcka upp 
från det undre magasinet till det övre och hamna under byggnaden. 
 
Ytterligare provtagning ska utföras på Tygeln 1 efter rivning. En masshanterings-
plan tas fram inför schaktning. För att få bra underlag för masshanteringen kan ytter-
ligare provtagning behövas. Om schaktning ska ske på Tygeln 3 behöver en mass-
hanteringsplan där också. Viss sanering kan behövas om grönytor ska användas för 
infiltration av dagvatten. Eventuella åtgärder, t.ex. masshantering, medför att en an-
mälan om avhjälpandeåtgärd behöver upprättas.  
 
Förekomsten av klorerade alifater i grundvattnet ska följas upp genom provtagning i 
samband med länshållning. Om klorerade alifater påträffas kan rening exempelvis 
med kolfilter bli nödvändigt. Uppföljning bör även ske efter färdigställd byggnation 
för att undersöka om en spridning har skett till det övre grundvattenmagasinet. Be-
roende på resultat kan det eventuellt bli nödvändigt att följa upp inomhusmiljön.  
 
Hotspoten med koppar behöver undersökas inför kommande markarbeten inom Lilla 
Frösunda park och sedan åtgärdas i den omfattning som behövs.  
Tillsynsmyndigheten på Solna stad kommer att följa upp provtagning. 
 
Halterna av föroreningar i marken vid Tygeln 1 och 3 ligger under riktlinjer för 
MKM. Grundvattenföroreningar ligger betydligt under hälsofarliga nivåer även om 
hänsyn tas till risken att förångade föroreningar tränger in i byggnader och att för-
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oreningshalter kan öka när grundläggning genomförs. Solna bedömer, utifrån 
MMU:n som sammanfattas ovan, att byggnaden på Tygeln 1 kommer att kunna bli 
mest utsatt för föroreningar i grundvattnet. Bottenplattan kommer att ligga under 
grundvattennivån. Därför har plankartan regleringarna Byggnadsdelar inom C(P2) 
och C(P2)E4 (dvs. på Tygeln 1) ska anläggas med tät grund som skydd mot grund-
vattenföroreningar. Utrymmen under mark lämpar sig sämre för stadigvarande vis-
telse med anledning av risken för eventuella föroreningar i grundvattnet. Därför kan 
P2 som styr bilparkeringen till källarplanen under mark i detta fall även ses som en 
indirekt skyddsbestämmelse. 
 
Markundersökningar försvåras i viss mån av befintliga byggnader. Uppföljning och 
fortsatt arbete ska i enlighet miljöbalken. Fortsatt utredning och åtgärder ska ske ske 
i samråd med stadens tillsynsmyndighet, miljöskyddsenheten. 
En utförligare PM (Hedenvind, 2022-03-10) har efter granskning upprättats för att 
fördjupa kunskapen angående framtida föroreningssituation med avseende på klore-
rade alifater i grundvattnet inom Tygeln 1 och Tygeln 3 samt om dessa föroreningar 
skulle kunna utgöra en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. 
 
De provtagningar som utförts från 2015 fram till 2021 visar att grundvattnet i det 
undre magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade alifater. Spridningen 
sker i en plym i grundvattnets strömningsriktning från söder och Tygeln 2 mot norr 
och in under Tygeln 1 och fram till södra delen av Tygeln 3. Totala halten klorerade 
alifater (PCE-ekvivalenter) i plymen har under senare år varit 10–15 μg/l vilket är en 
måttlig halt i en föroreningsplym och i nivå med drickbara halter.  
 
Föroreningskällan till plymen inom Tygeln 1 och 3 finns uppströms fastigheterna 
och kan finnas inom Tygeln 2 eller ytterligare uppströms och i så fall i berggrunden. 
Uppströms mot nordost och öster i det undre grundvattenmagasinet finns två små 
plymer med trikloreten som sträcker sig mot Tygeln 1. Totala halterna klorerade 
alifater är låga, mindre än 10 μg/l (TCE-ekvivalenter) och kan inte påverka grund-
vattnet inom Tygeln 1 om dessa små plymer skulle vara i en expanderade fas mot 
fastigheten. Källorna till dessa plymer är sannolikt små mängder trikloreten adsorbe-
rad i jord. Halterna tetrakloreten, trikloreten och cis-1,2-dikloreten i nuvarande och 
framtida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och 
acceptabel hälsorisk utifrån att kontor med garage i källarplan kommer att uppföras. 
 
Tetrakloreten och nedbrytningsprodukter finns också i ett par små plymer i det be-
gränsade övre grundvattenmagasinet. Halterna klorerade alifater är låga, mindre än 
10 μg/l (PCE-ekvivalenter). Grundvattnet inom Tygeln 1 och 3 och dess omedelbara 
närhet rekommenderas i genomförandeskedet kontrolleras i ett par provtagningsom-
gångar för att säkerställa påträffade haltnivåer och för att förbereda för eventuell 
rening av framtida länshållningsvatten. Klorerade alifater bör också mätas i färdiga 
källarplan för att verifiera de låga halterna. 
 
Sammanfattningsvis bedöms halterna klorerade alifater i nuvarande och framtida 
grundvatten under Tygeln 1 och södra delen av Tygeln 3 utgöra en låg och accepta-
bel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. Planbestämmelsen som re-
glerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar inom Tygeln 1 kvarstår i 
planen som en extra försiktighetsåtgärd. (Efter granskning, inför antagande, har be-
slut fattats om att spara/i planen undanta kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. Där 
planerades dock i samråd och granskning begränsad schakt, eftersom ett befintligt 
parkeringshus invid järnvägen redan fyller fastighetens parkeringsbehov). 
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Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna konstatera att 
ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt 
ändamål. Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. 
 
Markföroreningar vid infiltration i skyfallsanläggningar 
Två utlåtanden har också tagits fram gällande markföroreningar vid skyfallsanlägg-
ningarna (Hedenvind, 2021-10-21 och Hedenvind, 2021-10-28). Syftet var att analy-
sera skyfallsanläggningarnas eventuella påverkan på markföroreningar.  
 
Spridning av markföroreningar med grundvattnet styrs av den storskaliga infiltrat-
ionen och genomströmningen av stor jordvolym över en lång tidsperiod. Därför är 
medelhalten av olika ämnen av betydelse för spridning medan mindre volymer med 
högre halter, så kallade ”hotspots”, har mindre betydelse. 
 
Skyfallsanläggningar kan konstrueras på olika sätt men består ofta av fördröjnings-
magasin ovan mark eller under mark där huvuddelen av vattnet avleds till dagvatt-
net. Viss infiltration kan förekomma i båda magasinstyperna. Omfattningen av infilt-
rationen beror på jordlagret. Eftersom skyfallsmagasinen bara används under kortare 
tid kommer infiltrerad vattenmängd vara en begränsad del av den storskaliga totala 
infiltrationsmängden. Under övrig tid är underjordiska magasin tomma och fungerar 
som hårdgjord yta, dvs. hindrar nederbörd att infiltreras i marken.   
 
Skyfall innebär enstaka infiltrationstillfällen och eftersom spridning av markförore-
ningar sker över lång tid så kommer inte skyfallsmagasinen att påverka spridningen. 
Undantag är om material med hög salthalt återvinns, t.ex. betongkross. 
 
Lilla Frösunda gårds park bedöms infiltrera 1 – 25 % av skyfallsvattnet, resten av-
leds till dagvattenledningar. Ökad infiltrerad vattenmängd kommer att vara liten för 
områdets storskaliga infiltration och grundvattenbildning. Hotspots med koppar ska 
undersökas vidare och så långt möjligt saneras. Föroreningshalter av metaller och 
aromater som PAH-H är så pass låga att skyfallsvatten inte kommer att påverka 
spridningen från området nämnvärt. 
 
I Fröparken planeras bl.a. ett underjordiskt magasin som kommer att ligga nära berg. 
Magasinet kommer att leda till en något minskad storskalig infiltration för området. 
Föroreningssituationen i Fröparken är okänd. Om det finns föroreningar i fyllning så 
schaktas de bort när magasinen anläggs.  
 
Wijnbladsparkens magasin planeras med pumpning. En mindre del av vattnet kan 
infiltreras, men täta jordarter minskar den möjligheten. Wijnbladsparken kan even-
tuellt ha begränsade föroreningar i fyllning som inte kommer att finnas kvar. Befint-
lig hotspot från Bilias verksamhet nedströms kommer att saneras helt.  
 
Mathildatorgets magasin föreslås avledas genom pumpning. Infiltration under maga-
sinen är möjlig eftersom det finns en omättad zon med sand. Infiltration kommer att 
vara en mindre del av tömning, då den är långsammare än pumpning. Föroreningar 
kommer inte att finnas eftersom mindre föroreningar har schaktats ur hösten 2021.  
 
Magasinen på Stigbygeln 2, 3 och Tömmen 1, 2 underlagras av täta jordarter, vilket 
innebär att infiltrationskapaciteten är liten. Fyllningsjord och en hotspot med koppar 
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kommer att schaktas ur när de två norra magasinen anläggs. Föroreningsmängderna 
kommer därför att minska från redan låga och acceptabla nivåer.  
 
Kompletterande provtagning ska genomföras i god tid innan schaktning och anläg-
gande av dagvatten- och skyfallsanläggningar i området påbörjas. Påträffas förhöjda 
föroreningshalter ska en underrättelse omgående lämnas in till miljö- och byggnads-
förvaltningen. Markföroreningar inom och nedströms skyfallsanläggningarna i Stora 
Frösunda och kv. Stigbygeln och kv. Tömmen bör inte utgöra något hinder så länge 
föroreningarna omhändertas i lämplig omfattning innan anläggande. 

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  

Inom planområdet 
Tygeln 1 och 3 ingår i en stadsmiljö som till största del är hårdgjord. Med undantag 
för några träd saknas grönska i det sydvästra delområdet av planen. Lilla Frösunda 
gårds park är däremot utpekad som stadsdelspark i Solnas grönplan.  
 
Parken har två arter som är skyddade, se avsnitt artskydd nedan.  
 

 
Visionskarta för Solnas grönytor, ur Solnas grönplan, aktualiserad 2020. Planområdet vid blå stjärna. Röd-
streckad linje är socialt stråk som utvecklas. Grön prick är vid Lilla Frösunda gård, en befintlig stadsdelspark. 

 



  33 (59) 
 

  

I grönplanen finns ett socialt stråk utpekat i nord-sydlig riktning genom planområ-
det. En av grönplanens strategier är att utveckla naturliga vardagsstråk som ska vara 
lätta att hitta och att bruka. Se kartbild ovan. 
 
Planområdet vid Tygeln 1 och 3 kommer att förses med mer grönska än idag. Längs 
Gårdsvägen planteras träd och växtbäddar anläggs. Gröna tak planeras på de nya 
byggnaderna vilket kan gynna fåglar och insekter. Utmed järnvägen inom Tygeln 1 
har Skanska för avsikt att anlägga en gångbana på kvartersmark som kan förbindas 
med en gångväg vidare till södra stationsentrén. Åtgärderna bidrar till att utveckla 
det sociala stråket som är utpekat i grönplanen. I planförslaget utvecklas Lilla 
Frösunda gårds park till en attraktiv stadsdelpark med höga vistelsevärden och som 
samtidigt klarar av en betydande fördröjning av skyfallsvatten. 

Utanför planområdet 
Direkt norr om planområdet i anslutning till Lilla Frösunda gård finns en allé som 
har biotopskydd. Rotkartering har genomförts på vissa av träden i allén och karte-
ringen ligger till grund för projekterat utformningsförslag i gestaltningsprogrammet.  
 
Inom ramen för projektet, säkerställt via exploateringsavtalet, utanför planområdet, 
anläggs skyfallsmagasin under mark bl.a. i Fröparken (vid korsningen Gårdsvä-
gen/Rättarvägen) och under Wijnbladsparken (i Stora Frösunda-området). Fröparken 
rustas samtidigt upp och får förbättrade förutsättningar för en attraktiv park. 
Wijnbladsparken behåller i stora drag den gestaltning som redan planerats och får 
endast några mindre justeringar, främst gällande trädplacering. 

Artskydd  
En fördjupad artinventering för Lilla Frösunda gårds park (Golder, 2021-06-18) har 
tagits fram för att undersöka förekomsten av juridiskt skyddade arter och rödlistade 
arter. Det är groddjur, kärlväxter och trollsländor som utretts.  
 
Utredningen visar att ask och alm förekommer, vilka är två rödlistade och hotade 
arter men inte juridiskt skyddade. De kommer inte att påverkas av planerad föränd-
ring eftersom de inte kommer att tas ner. Citronfläckad kärrtrollslända förekommer 
och den är en juridiskt skyddad art. Den är sedan tidigare rapporterad från dammen i 
form av larvstadie och har i denna inventering påträffats som två friflygande adulta 
individer av revirhävdande hanar. Den bedöms inte påverkas negativt av en utbygg-
nad av dammen. Förutsatt att vattenytan ökas och nuvarande typ av strandvegetation 
som ger trollsländan rastplatser etableras, bedöms arten gynnas av utbyggnaden av 
dammen eftersom risken för igenväxning minskar. Det finns även goda möjligheter 
att utöka insektsrikedomen i parken generellt genom plantering av nektarrika växter.  
 
Mistel har också upptäckts i en poppel. Mistel har genom fridlysning i artskyddsför-
ordningen ett relativt starkt skydd i svensk lagstiftning.  
 
Eftersom en ny men större damm med våtmarksdel tillskapas i området med höga 
biologiska värden och åtgärderna under byggtiden är tillfälliga bedöms att arten 
långsiktigt ges möjlighet att finnas kvar i området. Arbeten kan regleras till säsong 
och årstid då trollsländan inte är aktiv i området. 
 
Länsstyrelsen har (2022-01-24) beslutat om försiktighetsmått vid ombyggnad av 
dagvattendammen i Lilla Frösunda gårds park för funktion som skyfallsmagasin: 

• Ombyggnaden ska utföras i enlighet med i bilagan beskrivna etapper (1 – 3) 
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• Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad kärrtrollslända 
kan fortleva i/vid dammen under hela arbetet. 

• En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad kärrtroll-
slända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex månader och ett år 
efter att det nu anmälda arbetet färdigställts och delges länsstyrelsen. 

 
Länsstyrelsen har bedömt att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses under 
förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, utförs så som beskrivits. 
Någon prövning för dispens från artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säker-
ställa att påverkan på citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 
artskyddsförordningen inte utlöses, förelägger Länsstyrelsen om att ombyggnaden 
ska utföras i huvudsak så som föreslagits i det samrådsunderlag som tagits fram. 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Skyfall 
Mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, där Gårdsvägen möter ”stationsgränden”, finns en 
lågpunkt där det tidigare har varit problem med översvämning vid kraftiga regn. 
Därför har en skyfallsutredning tagits fram (Ramboll, 2022-05-19) i syfte att besk-
riva översvämningssituationen vid ett dimensionerande, klimatkompenserat 100-
årsregn och ta fram lämpliga skyfallsåtgärder. Även Lilla Frösunda och Fröparken, 
program för skyfallsåtgärder (Landskapslaget, 2021-10-01) är framtaget. 

Beskrivning av skyfallsåtgärder 
Skyfallsåtgärderna sammanfattas i intilliggande figur och beskrivs vidare i detta 
avsnitt. Åtgärderna är skålade ytor och underjordiska magasin och kräver ofta för-
ändring av höjdsättning på kringliggande områden för att leda ner vattnet i fördröj-
ningsanläggningarna. Fördröjningsåtgärderna tillsammans omfattar en total volym 
om ungefär 16 400 kubikmeter skyfallsvatten. 
 

 
Översikt som visar alla skyfallsåtgärder som lagts in i skyfallsmodellen. I tabellen visas volym som 
respektive åtgärd rymde. Flera av magasinsvolymerna har, i enlighet med skyfallsmodelleringens 
resultat, minskats något då modellerad tillgänglig volym inte helt fylldes upp (Ramboll, 2022-05-19). 
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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. Flertalet av 
åtgärderna ligger utanför planområdet. Detaljerad utformning av de föreslagna sky-
fallsåtgärderna kommer att fortsätta preciseras i projekteringsarbetet. 
 
Skyfallsdamm i Lilla Frösunda gårds park 
Den största anläggningen för fördröjning av skyfallsvatten föreslås i parkområdet 
söder om Lilla Frösunda gård. Parken ligger strategiskt inom avrinningsområdet 
eftersom ungefär hälften av avrinningsområdet till lågpunkten i Gårdsvägen finns 
uppströms denna plats. Planerad skyfallsdamm ligger inom planområdet och har 
idag en gräsbeklädd yta med några buskar och träd och en dagvattendamm. Dammen 
är kopplad till dagvattenledningar.  
 
Den föreslagna åtgärden innebär att en skålad yta anläggs i parken för att kunna ma-
gasinera vatten. För att kunna magasinera ett dimensionerande skyfall behöver en 
dammvall byggas i den nordvästra delen av parken. Vid ett 100-årsregn med klimat-
faktor 1,25 utnyttjas 8 500 m3 av den totala fördröjningsvolymen. För att skyfalls-
vattnet ska styras in i magasinet görs även en del höjdsättningsåtgärder på gångvä-
gen upp mot Ballongberget. Utloppet från magasinet behöver förses med återström-
ningsskydd, t.ex. backventil. Parkens funktion som attraktivt grön- och rekreations-
område bedöms kunna bibehållas även med en skyfallsanläggning och med utform-
ningsförslaget i gestaltningsprogrammet förstärks snarare dessa funktioner. 
 
Plankartan reglerar anläggning för fördröjning – anläggning för fördröjning av 
skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 8 500 kubikmeter. Den utformning 
som redovisas i bilagor som programmet för skyfallsåtgärder och i gestaltningspro-
grammet har en total fördröjningsvolym om 11 000 m3. Den extravolymen skulle 
eventuellt kunna användas som en extra säkerhetsåtgärd.  
 
Det bedöms dock inte finnas något behov av att i plankartan reglera en större förd-
röjningsvolym än vad som fylls vid dimensionerande skyfall. Särskilt mot bakgrund 
av att stadsdelsparken vid Lilla Frösunda gård även ska fungera som rekreationsom-
råde, bevara viktiga siktlinjer och ge gården en kulturhistoriskt värdig inramning. 
 

 
Sammanställning av tidigare (i granskning) planerad volym och vilken volym de olika magasinen 
beräknas fyllas enligt uppdaterad skyfallsmodell. (Ramboll, 2022-05-19). 
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För gestaltning och planreglering av parken, se avsnittet Resultat skyfallsmodelle-
ring – nuläge samt med skyfallsåtgärder. För gestaltning, se även gestaltningspro-
grammet samt Lilla Frösunda och Fröparken, program för skyfallsåtgärder (Land-
skapslaget, 2021-10-01). 
 
Gång- och cykeltunnel 
Befintlig gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen mellan Lilla Frösunda gårds 
park och Stigbygeln 6 stängs. Stängningen förhindrar att vatten rinner ned mot 
Gårdsvägen. Tunneln kommer istället att rymma ett skyfallsmagasin om 100 m3. 
Inlopp sker via dagvattenbrunnar och vattnet avtappas antingen till dagvattennätet 
eller pumpas. Framför nordöstra tunnelmynningen på parksidan kommer marknivån 
att höjas upp till ungefär samma som Kolonnvägen.  
 
Generell hantering av magasin under mark 
Några utformningsförslag i skyfallsutredningen är gemensamma för alla skyfallsma-
gasin under mark.  
 
Alla magasin föreslås vara uppbyggda av kassetter som kan staplas i höjd och läggs i 
bredd. Kassetterna förses med spolkanaler och möjlighet till inspektion finns för 
drift och underhåll. Inloppen till magasinen är uppbyggda på principiellt samma sätt. 
En variant är att vattnet leds till en skålad yta eller ett dike för fördröjning. Där pla-
ceras två brunnar, en för bräddning av skyfallsvatten och en lägre placerad för 
bräddning av dagvatten (som i Fröparken). Alternativt placeras en gemensam brunn 
där uppdelningen i dag- och skyfallsvatten görs i brunnen (som i Wijnbladsparken). 
I gatumiljön på Mathildatorget leds allt vatten direkt till en gemensam brunn. Från 
brunnen/brunnarna leds skyfallsvatten till de underjordiska magasinen och dagvatt-
net till dagvattennätet. Bräddning till skyfallsmagasin sker uppskattningsvis vid 20-
årsregn, förutom vid Almagatan där bräddning sker uppskattningsvis vid 30-årsregn.  
 
Några av magasinen kan tömmas med självfall ut på dagvattenledningsnätet och 
några kan komma att behöva tömmas med pumpning. Självfall föredras och väljs 
där så är möjligt. Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet 
är det viktigt att de förses med avstängning för tömning till dess att vatten i det öv-
riga ledningsnätet runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Då säkerställs 
att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga ledningsnätet vid skyfall. 
 
För att leda vatten från gator till inloppen föreslås skevning eller bombering, höjd-
sättning och bitvis även rännor och/eller mindre upphöjningar i vissa gator. Det di-
mensionerande 100-årsrregnet är mycket stort och kan på vissa gator ha ett förväntat 
vattendjup på cirka en decimeter. De tvärgående rännorna behöver utformas för att 
tydligt skära av flödet och styra vattnet tvärs över gatan till närliggande skålad yta 
eller diket där inloppet ligger. Förändrad gatuutformning behöver gestaltas (exem-
pelvis med diskreta lutningar på upphöjningar) och fungera trafikalt och i projekte-
ring behöver såväl skyfallshanteringen som trafiken beaktas. 
 
För att fördröjning av skyfallsvatten ska klara beräknade vattenvolymer är flera delar 
i detaljprojekteringen mycket viktig. Exempelvis är detaljerad höjdsättning i 
Wijnbladsparkens dike och rätt kapacitet i utloppsledningar och inlopp (rännor, 
brunnar) viktiga.  
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Det är möjligt att göra magasinen täta för att hindra inläckage. Angående resone-
mang om att göra magasin täta för att undvika infiltrering, se avsnitt markförore-
ningar. Nedan beskrivs övriga aspekter per åtgärdsplats. 
 
Wijnbladsparken 
Wijnbladsparken är ännu inte uppförd. Den kommer att ligga i Stora Frösunda-
området där ett stadsbyggnadsområde vid Frösundaleden håller på att byggas. 
Wijnbladsparkens skyfallsanläggning ska hantera cirka 2 300 m3 skyfallsvatten. Åt-
gärder i Wijnbladsparken och på Mathildatorget förbättrar översvämningsproblema-
tiken både inom Stora Frösunda och nedströms på Gårdsvägen.  
 
Sex rinnvägar som leder skyfallet in mot Wijnbladsparken har identifierats. Rinnvä-
garna omhändertas i ytläge och leds till underjordiska skyfallsmagasin via brunnar. 
Ambitionen har varit att bevara den utformning av parken som redan är planerad och 
projekterad, förutom att intilliggande Almagatan skevas om.  
 
Förslaget innebär underjordiska magasin. Att ha en fördröjning i marknivå skulle 
innebära en sänkning av parkytan på flera meter. Förslaget som presenteras i sky-
fallsutredningen bygger på att magasinen pumpas. Om självfallsavtappning mot 
dagvattennätet väljs blir magasinarean mycket större och bergschakt krävs. Magasi-
nen föreslås med var sin blindbrunn för pumpning men skulle kunna seriekopplas så 
att högre liggande magasin avtappas till det lägst liggande.  
 
Den rinnväg som kommer söderifrån rör sig längs Almagatan, som skevas och får 
tvärgående rännor som leder vattnet till norra kantstenen. Rännorna leds antingen till 
dike eller så förses kantstenen med släpp till dike eller så placeras ingen kantsten alls 
utmed norra vägkanten. Diket sektioneras för fördröjning av skyfallsvatten med hål i 
botten för dagvatten att passera. När diket vid skyfall nått sin fulla fördröjnings-
kapacitet bräddas vattnet via brunnar till underjordiska magasin. Vatten från Alma-
gatan bräddas uppskattningsvis vid större regn än 30-årsregn. 
 
Träden i parken behöver ses över avseende placering, tillräckligt jorddjup och arter 
för att till exempel klara torra och näringsfattiga perioder i östra delen av diket.  
 
Mathildatorget 
Mathildatorget är ännu inte uppfört. Torget är planerat inom Stora Frösunda-
området. Under Mathildatorget föreslås ett skyfallsmagasin med en total volym på 
cirka 700 m3. Det finns sedan tidigare planer på att förbinda garage som planeras 
under kvartersbyggnaderna med passager under Mathildatorget. Skyfallsmagasin, 
dagvattenhantering, garagepassager, eventuella VA- och sopsugsledningar kommer 
att samsas under torget.  
  
Mathildatorget lutar 3 % västerut. För att hindra vattnets väg västerut föreslås flera 
tvärgående och längsgående ytvattenrännor som leder skyfallsvattnet vidare till de 
underjordiska magasinen via bräddbrunnar. Dag- och skyfallsvatten delas upp. Pla-
cering av rännor och av de underjordiska magasinen har beaktat bland annat schakt-
vinklar, överbyggnad för de körbara torgytorna och höjden på planerade dagvatten-
nät. Magasinens placering har valts för att uppta så liten yta som möjligt och samti-
digt vara så grunda som möjligt.  
 
Det finns flera möjliga utformningsalternativ och slutgiltigt alternativ är inte valt än. 
Djupt magasin kräver pumpning. Grunt magasin klarar självfall. Grunt magasin tar 
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upp större yta och om uppgrävning skulle behövas så kan säker schakt säkerställas 
så schaktningen inte underminerar intilliggande konstruktioner. När torgytan ska 
gestaltas är placering av träd och stora fundament ovanpå magasinen inte möjliga.   
 
Fröparken 
Fröparken är en liten park vid Gårdsvägen med lekplats i. Här föreslås ett underjor-
diskt skyfallsmagasin som ska kunna magasinera 1 450 m3. Inlopp till magasinet 
finns i skålade ytor i två av parkens hörn. För att styra in vattnet till inloppen kom-
mer Rättarvägen och Gårdsvägen att ges delvis ny utformning med skevning, höjd-
sättning, upphöjningar och rännor.  
 
Fröparkens markyta höjs upp i dess södra del. Parken rustas upp med ett helhets-
grepp för gestaltningen som inkluderar bland annat nya träd och ny lekplats. För en 
mer utförlig beskrivning av Fröparkens gestaltning, se även gestaltningsprogrammet 
samt programmet för skyfallsåtgärder. 
 

 
Föreslagen skyfallsanläggning i Fröparken 
 
Tygeln 1 
Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen föreslås bestå av ett fåtal bilparkeringsplatser 
(maximalt 10 stycken) samt en nedsänkt växtbädd. Skyfallsanläggningen består av 
en större nedsänkt yta med inlopp till underjordiskt magasin via brunn. Det under-
jordiska magasinet ska rymma minst 230 m3.  
 
Tygeln 3 
Ytan väster om byggnaden Tygeln 3 är idag en smal grön remsa invid järnvägsspå-
ret. Här har skyfallsutredningen modellerat 120 m3 fördröjning. Ett krossdike ska här 
fungera för rening och fördröjning även av ”normalt” dagvatten. En fördröjningsåt-
gärd i ytläge kan vara att föredra både vid anläggande och drift. 
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Förutsättningar för skyfallsmodelleringen 
Modell och CDS-regn 
Skyfallsmodellen är uppbyggd i DHI:s mjukvaruprogram MIKE FLOOD och är en 
tvåvägskopplad modell som tar hänsyn till den ytliga markavrinningen och den del 
av avrinningen som ledningsnätet hanterar. Markavrinningsmodellen är en hydrody-
namisk 2D-modell som är uppbyggd av Ramboll i programvaran MIKE 21 FM (med 
ett quadrangular mesh). Ledningsnätsmodellen har erhållits från Solna Vatten och är 
en 1D-modell i MIKE Urban som täcker in stora delar av Solna kommuns befintliga 
ledningsnät. Genom att koppla dessa två modeller har det dynamiska utbytet mellan 
markyta och ledningsnät kunna modellerats. 
 
Samtliga underjordiska magasin har inkluderats i ledningsnätsmodellen. Syftet med 
att inkludera magasinen har varit att säkerställa att rätt fördröjningsvolym finns be-
skriven i modellen, medan exakt utformning och funktion har bedömts vara sekun-
därt. 
De underjordiska magasinen har i modellen inte kopplats till övrigt ledningsnät, utan 
de har enbart fyllts via ytliga inflöden och har inte haft någon form av avtappning. 
Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet är det viktigt att 
de även förses med avstängning för tömning till dess att vatten i det övriga lednings-
nätet har runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Detta skulle säkerställa 
att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga ledningsnätet vid skyfall. 
 
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 
av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlström metodik i enlighet 
med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 
timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet på 258 mm/h. To-
tal nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm. 
 
Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 2 timmar för att säker-
hetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala översvämningsdjup upp-
nåtts. Den totala simuleringstiden är således 8 h. 
 
I en kopplad modell är det möjligt att dela upp regnbelastningen över ledningsnätet 
och markytan separat, genom att applicera en del av nederbörden direkt till led-
ningsnätet via ledningsnätsmodellens avrinningsområden och resterande del på 
markytan. Detta tillvägagångssätt säkerställer att ledningsnätet utnyttjas till maximal 
kapacitet. I denna utredning antas ledningsnätet vara dimensionerat för ett 10-
årsregn. Den del av 100-åsregnet vars intensitet understiger motsvarande intensitet 
för ett 10-årsregn har därför belastats på ledningsnätsmodellen, medan övriga delen 
av regnet har belastat ytavrinningsmodellen. Sammanlagt belastas de två modellerna 
med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 
 
Avrinningsområde 
Skyfallsmodellen har avgränsats genom att analysera de delavrinningsområden 
som ligger kring studieområdet. För att säkerställa att samtliga flöden som kan 
tänkas påverkas av den framtida exploateringen och eventuella åtgärder har ett 
område större än det avrinningsområde som avrinner till Gårdsvägen inkluderats i 
markavrinningsmodellen. I figuren nedan visas det område som inkluderats i mark-
avrinningsmodellen.  
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Område som inkluderats i markavrinningsmodellen 

Resultat skyfallsmodellering – nuläge samt med skyfallsåtgärder 
Planområdet har en tydlig lågpunkt på Gårdsvägen mellan Tygeln 1 och 3 där 
risken för översvämning är stor och där vattennivån i lågpunktens översvämning 
är kritisk för såväl befintlig som planerad bebyggelse. Enda avtappningen av låg-
punkten är en befintlig dagvattenpumpstation. För att avhjälpa översvämningsrisken 
vid lågpunkten har ett flertal förslag till skyfallsåtgärder på flera platser uppströms i 
avrinningsområdet. Dessa åtgärder har sedan simulerats i modellen. Vattennivån i 
Gårdsvägens lågpunkt minskade i den utförda skyfallsmodelleringen då från +5,62 
till +4,36 meter över nollplanet.  
 
Justerat resultat är +4,39 meter maximalt vattendjup i Gårdsvägens lågpunkt.  
 
Detta är konservativt beräknat utifrån att inom Tygeln 3 behålls (undantas i detalj-
planen) befintligt kontorshus från tidigt 2000-tal. Befintlig byggnad (med färdigt 
golv-nivå i bottenvåning på +4,52 m) saknar en sarg runt taket, och därmed kommer 
en något större volym att nå Gårdsvägens lågpunkt då den inte fördröjs på taket jäm-
fört med den utförda simulering som visar att cirka 70 mm skyfallsvatten kan förd-
röjas på låglutande tak med sarg. En total volym om 63 m³ extra kommer att tillföras 
Gårdsvägens lågpunkt jämfört med utförd simulering. Skulle ett momentant tillskott 
på 63 m³ ske samtidigt som lågpunktens översvämning är som störst bedöms vatten-
nivån stiga med ca 3 cm. Volymen tillförs dock inte momentant utan flödar till låg-
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punkten under ca 6 timmar (lika länge som regnets varaktighet) varför nivån i låg-
punkten inte bedöms öka mer än 3 cm. 
 

Beräknat maximalt översvämningsdjup vid dimensionerande skyfall för framtida situation med plane-
rade skyfallsåtgärder. OBS! Gårdsvägens lågpunkt får nivån +4,39 m, inte +4,36, se stycke ovan. 
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att förbättra översvämningssituationen både 
inom planområdet samt i några av dess omgivningar. Planerade skyddsåtgärder 
minskar riskerna vid skyfall för såväl fastigheter inom planområdet som för omgi-
vande fastigheter, vilket innebär att risken för skador på både människor och fast 
egendom minskar. Med föreslagna skyfallsåtgärder minskar det maximala över-
svämningsdjupet i lågpunkten på Gårdsvägen med cirka 1,23 meter (från vattenni-
vån +5,62 till +4,36 meter), från ett manshögt översvämningsdjup till cirka en halv-
meter i gatans lägsta lågpunkt. Utbredningen av översvämningen med olika kritiska 
djup minskas markant och varaktigheten förkortas. 
 
Översvämningsnivåer planförslag Gårdsvägen  
Ramboll har modellerat skyfall för planförslaget med dess kontorsbyggnader och 
skyfallsåtgärder. I figuren ovan intill presenteras beräknat maximalt översvämnings-
djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. De maximala vattendjupen inträffar 
inte nödvändigtvis vid samma tidpunkt.  
 
I Gårdsvägens lågpunkt reduceras vattennivån från +5,62 meter vid befintlig situat-
ion till +4,39 meter med föreslagna skyfallsåtgärder samt med undantagande av 
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Tygeln 3:s befintliga kontorshus. Fasader utformas för att klara stående vatten och 
nivåer för entréer, färdigt golv och garageinfarter regleras i planen, se avsnitt 
Skyddsåtgärder på byggnader. 
 

 
Resultat av beräknad fara för människors liv enligt MSB/DEFRAS metodik för framtida situation. 
 
Översvämningsrisken vid skyfall bedöms med föreslagna åtgärder och skyddsbe-
stämmelser blir acceptabel eftersom risken för allvarlig skada på människor och 
egendom är liten. Skyltar kan informera om faran att befinna sig vid skyfallsdam-
men i Lilla Frösunda gårds park vid pågående skyfall samt en kortare tid efteråt. I 
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övrigt bedöms det inte finnas några stora risker att beakta inom planområdet i fram-
tida situation med föreslagna skyfallsåtgärder. 
 
Enlig modelleringsresultaten översvämmas inte pumpstationen vid 100-årsregn och 
riskerar inte att slås ut av vattenmassor. 
 
Översvämningsnivåer övrig allmän platsmark planförslag 
Platsen under Målbron rymmer ett flertal elskåp. Elskåpen försörjer pendeltågsstat-
ionens norra entrébyggnad. Elskåpen bedöms dock inte ligga inom riskzonen för 
översvämning. Det finns möjlighet att höja elskåpen till en högre nivå, alternativt 
valla in dem. 
 
Översvämningsnivåer kvartersmark planförslag 
Utöver lågpunkten på Gårdsvägen, visar skyfallsutredningen även att ett par mindre 
lågpunkter på kvartersmark översvämmas. 
 
Mellan järnvägen och Tygeln 3 syns vattendjup på upp till 1 meter, och dessa rela-
tivt höga vattendjup bedöms till stor del vara modelltekniska. Området mellan bygg-
nad och järnvägen baseras på befintliga höjder då projekterade höjder bakom Tygeln 
3 inte varit tillgängliga. Detta medför att ett instängt område skapas då befintliga 
höjder möter Gårdsvägens projekterade höjder. Området bör därför beaktas i fortsatt 
projektering för att säkerställa att vatten inte blir stående/instängt inom området, 
genom anläggning av ett krossdike. 
 
Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen består av angöringsytor, parkeringsyta samt av 
två nedsänkta växtytor. Den mindre och den större nedsänkta ytan förbinds med en 
öppning som är minst 1 meter bred för att vattnet ska kunna flöda fritt mellan ytorna. 
I den större nedsänkta växtytan sätts upphöjda kupolsilsbrunnar med dimension 
1000 mm som översvämningsvatten vid skyfall kan brädda ner i. Brunnarnas utlopp 
leder vattnet till ett underjordiskt magasin, t.ex. ett kassettmagasin, som placeras 
under den södra angöringsytan och parkeringsytan. Magasinets volym blir 230 m3 
för att anläggning, drift och underhåll ska vara möjligt utan att byggnad och träd 
påverkas nämnvärt. Magasinet planeras att vara ca 1 meter djupt. Ett grundare ma-
gasin underlättar både vid anläggning och skötsel. 
 
Översvämningsnivå Lilla Frösunda gårds park, planförslag 
Vattendjupet i Lilla Frösunda gårds park och skyfallsdamm förväntas bli maximalt 3 
meter med en vattennivå på cirka +8,92 meter.  
 
Möjlig volymökning i skyfallsanläggningarna  
Modellresultatet visar att samtliga beskrivna skyfallsåtgärder behövs för att vatten-
nivån i lågpunkten på Gårdsvägen ska hamna på maximalt +4,39 meter, samt att 
översvämningsnivån även i övriga lokala lågpunkter ska minimeras. Exploaterings-
avtal säkerställer att föreslagna skyfallsåtgärder genomförs. Om förutsättningarna av 
någon anledning skulle förändras, till exempel genom att något av magasinen inte 
visar sig kunna genomföras i den omfattning som denna utredning visar, ska kom-
penserande åtgärder studeras i form av att annat magasin görs större. Det är dock 
viktigt att en eventuell planerad förändring också bekräftas genom modellsimulering 
av två anledningar: 
 

• avrinningsförloppet är dynamiskt och magasinens tillrinning och avtappning 
sker olika i olika delar i systemet 
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• det är viktigt att kontrollera att tillrinningen till ett magasin motsvarar maga-

sinets storlek om ett magasin t.ex. görs större. Annars skapas bara ett större 
magasin än vad som behövs i onödan, utan att hantera problematiken kring 
(dimensionerande) skyfall. 
 

Utrymmesmässigt skulle magasinen i Lilla Frösunda gårds park, Wijnbladsparken 
och Mathildatorget vid behov kunna göras större. En sådan utökning skulle dock 
inte kunna ersätta övriga föreslagna skyfallsåtgärder, såsom förslaget nu ser ut, ef-
tersom dessa magasin redan fylls vid dimensionerande skyfall. De två magasin som 
ska dimensioneras för vardera 400 m3 (se tabell ovan) är kopplade, och kan således 
alternativt utföras som ett magasin om 800 m3. I så fall kan exempelvis det befint-
liga bergrummet under Kolonnvägen nyttjas till annat ändamål. Denna fråga kan 
fortsatt studeras inom ramen för pågående detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m. 
(PLAN.2021.13, www.solna.se/stigbygeln) 
 
Bedömning av fara för liv och hälsa 
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. De platser där fara inträffar 
måste inte nödvändigtvis inträffa samtidigt. Detta medför att risken i vissa 
fall överskattas. Resultaten redovisas i fyra klasser där ”fara för alla” är den högsta 
klassen. Metoden har tillämpats i skyfallsutredningen. Resultaten visar att den 
största beräknade faran för människors liv finns i dammen i Lilla Frösunda, där ris-
ken generellt är klassad som ”fara för de flesta” och inom några områden även ”fara 
för alla” (se kartbild ovan).  

Planregleringar skyddsåtgärder skyfall 
Plankartan reglerar skyddsåtgärderna för översvämning på flera sätt, vilket presente-
ras i detta avsnitt och i avsnittet riskutredning för översvämning. 
 
Skyfallsanläggningar 
Skyfallsanläggningarna på kvartersmark som ligger inom planområdet regleras. På 
Tygeln 1 regleras E2 – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en 
volym av minst 230 kubikmeter, på Tygeln 3 regleras E3 – anläggning för 
fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 kubikmeter. På 
allmän platsmark inom planområdet regleras Lilla Frösunda gårds park med an-
läggning för fördröjning – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas 
till en volym av minst 8 500 kubikmeter. Gång- och cykeltunneln under Kolonnvä-
gen är reglerad i tidigare detaljplan. Platsen där tunneln ligger regleras som GATA 
för att släcka ut regleringen i gällande plan. Ett magasin med kapacitet på minst 100 
m3 skyfallsvatten anläggs här, i enlighet med skyfallsutredningen, och reglerat i ex-
ploateringsavtalet. 
 
Skyddsåtgärder på byggnader 
Regleringen Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens 
angreppsvägar ska utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt 
gods ifrån spårområde. Detta innebär följande för respektive riskscenario… inne-
håller skyddsåtgärder både för skyfall och risk med hänsyn till järnvägens närhet. 
 
Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Risken för utvändiga 
skador på byggnaderna orsakade av stående vatten ska minimeras. Det kan exem-
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pelvis ske genom användning av en betongkvalitet som är vattentät upp till den max-
imala översvämningsnivån vid dimensionerande skyfall. För befintliga byggnader 
kan detta ske genom att de förses med ett yttre tätskikt som står emot vatten. Detta 
regleras genom planbestämmelsen m1 - Byggnader samt teknisk utrustning ska ut-
formas och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till 
en höjd av +4,60 meter över angivet nollplan. Observera att bestämmelsen har en 
säkerhetsmarginal på 21 cm, jämfört med modellerad (och efter undantagande korri-
gerad) maxvattennivå vid skyfall. 
 
Bestämmelsen m1 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 100-årsregn. Tekniska system behöver placeras över (eller 
vad gäller befintliga system vallas in för att klara) angiven översämningsnivå. 
Samma reglering ingår som en del av m2. Den regleringen förstärks av den generella 
bestämmelsen (utan beteckning): Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och 
eventuell reservkraft, ska vara placerade på platser som inte riskeras att översväm-
mas – en bestämmelse som gäller för hela planområdet. 
 
För att förhindra att skyfallsvatten tränger in i byggnaderna finns en planbestäm-
melse som reglerar att färdigt golv-nivåer och entréer ska ligga – med säkerhetsmar-
ginaler – över maxvattennivå vid dimensionerande skyfall. På samma vis reglerar 
planbestämmelsen att skyfallsvatten inte rinner ned i garagen. I lågpunkten kring 
Gårdsvägen, inklusive ”stationsgränden” mellan Tygeln 1 och 3, anges m2 – Bygg-
nader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +4,60 meter. Utrymme där män-
niskor vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. 
Infarter för fordon ska ha golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska 
utrymma mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet nollplan. Ob-
servera att även m2 har en säkerhetsmarginal på 21 cm, jämfört med modellerad 
(och efter undantagande korrigerad) maxvattennivå vid skyfall. 
 
m3 och m4 har samma reglering som m2 men med andra plushöjder.  
 
Bestämmelse m3 har satts till +4,85 meter, vilket jämfört med modellerad maxvat-
tennivå på +4,78 väster om m3-områdena ger en extra säkerhetsmarginal på 7 cm, 
utöver planerade skyfallsåtgärder och höjdsättning mellan planerad bebyggelse inom 
Tygeln 1 och järnvägen. 
 
Bestämmelse m4 har satts till +5,60 meter. Här föreligger ingen risk för översväm-
ning i den uppdaterade skyfallsmodellen. Den lågpunkt som tidigare fanns på kvar-
tersgatan har byggts bort. Detta förutsätter dock att höjdsättningen sker enligt tänkta 
nivåer samt som planerat med bland annat avrinning/lutning bort från bebyggelsen. 
 
De plushöjder som planregleras i m1-m4 är således satta med marginaler. Därmed 
bedöms tillräcklig marginal finnas för att hantera eventuella osäkerheter i beräknad 
vattennivå i modellresultatet. Därutöver planeras både projekterade färdigt golv-
nivåer och markområden utanför entréer och utrymningsvägar ligga högre än vad 
som regleras i plankartan. 
 
Skyfallshanteringen närmast järnvägen på Tygeln 1 regleras i plankartan E2 -
Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 
kubikmeter. Även inom Tygeln 3 finns en skyfallsreglering i form av E3 – 
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anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 
kubikmeter. 
 
Den möjliga framtida stationsbyggnaden föreslås placeras över tunnelmynningen till 
gångtunneln så att denna ska ligga inomhus. Befintlig gångtunnel har tidigare över-
svämmats vid kraftiga regn. Stationsbyggnadens norra del riskerar översvämning till 
en vattennivå om +4,39 meter. Bestämmelse m2 ger stationsbyggnaden en marginal, 
för bland annat dess färdigt golv-nivå i entréplanet samt dess entréer, till dimension-
erande skyfalls maxvattennivå med 21 cm (+4,60 meter). Stationsbyggnadens entré 
föreslås ligga i dess norra del, eftersom maxvattennivån vid skyfall är betydligt lägre 
i norr än söderut. Söder om möjlig stationsentré planeras en skyfallsanläggning. 
 
Mot den möjliga stationsbyggnadens södra del ligger således en annan lågpunkt för 
översvämning, med maxvattennivå vid dimensionerande skyfall på +4,78 meter. I 
södra delen kommer därför skyfallsvatten att stå emot fasaden, troligtvis på en något 
högre höjd än golvnivån inne i stationsbyggnaden.  
 
För att skyfallsvatten stående mot fasaden inte ska ta sig in i byggnaden eller tunneln 
eller skada dem så finns planbestämmelsen m5 - Byggnader samt teknisk utrustning 
ska utformas och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vatten-
nivå till en höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska 
ha färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Fasad ska utföras tät upp till en höjd 
av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej skadas eller påverkas ne-
gativt vid denna vattennivå. Plushöjder avser över angivet nollplan.  
 
Med ”utrymme där människor vistas mer än tillfälligt” menas inte avfallsutrymmen 
eller liknande utrymmen där varken allmänhet eller anställda vanligen befinner sig. 
Sådana utrymmen skulle dock kunna innehålla viktig teknisk utrustning, såsom elin-
stallationer, som enligt bestämmelsens första mening ej heller får komma till skada) 
 
Stationsbyggnaden och tunneln tätas upp till detaljplanens angivna nivå +4,85 meter, 
vilket ger en säkerhetsmarginal på 7 cm jämfört med dimensionerande skyfalls max-
imala översvämningsnivå, som modellerats till +4,78 meter i detta område. Övriga 
formuleringar, utöver den om tät fasad, är desamma som i övriga m1-, m2, m3 och 
m4-regleringar och ska tolkas på samma sätt. Om det skulle finnas en önskan att 
möjliggöra stationsentré även söderut behöver golvnivån ligga minst i nivå med 
plankartans nivå +4,85 meter. 
 
I händelse av ett värre skyfall än dimensionerande, ett skyfall som även överskrider 
detaljplanens säkerhetsmarginaler, exempelvis säkerhetsmarginalen på 21 cm kring 
entrén norrut, kan stationsbyggnaden tömmas (till exempel vid utrymning) dels via 
tunneln och tågplattformen, dels via byggnaden på Tygeln 1. 
 
I befintligt garage på Tygeln 3 är golvnivån på nedersta våningsplanet +3,8 meter. 
Befintligt garage och eventuell tillbyggnad söderut omfattas av m1 vilket, enligt 
beskrivningen tidigare i detta avsnitt, kan innebära ytskikt för att stå emot stående 
vatten. 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 flö-
den). Det bedöms minska potentiella risker. 
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Inför antagande har också införts en bestämmelse om att Byggnaders tak ska utfor-
mas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja minst 80 mm 
regn, beräknat på den totala takytan. De nya byggnaderna är tänkta att ha relativt 
platta tak med en taksarg om cirka 20 cm. Vid extrema regn gör dessa tak nytta ge-
nom att cirka 70 mm regn enligt uppdaterad skyfallsmodellering fördröjs uppe på 
taken, eftersom dagvattensystemet inte kan hantera allt regn som plötsligt kommer. 
För att säkerställa denna takutformning, som minskar maxnivåerna i marknivåns 
lågpunkter, införs denna bestämmelse. 

Riskutredning för översvämning 
En riskutredning för översvämning (Brandskyddslaget, 2021-11-09) har tidigare 
tagits fram. (Denna utredning har dock inte uppdaterats efter den senaste skyfalls-
modelleringen som visar på lägre översvämningsnivåer med planerade skyfallsåt-
gärder, än vad tidigare modelleringar, som sannolikt överskattat skyfallssituationen, 
visat). Syftet med utredningen var att redovisa risker förknippade med brand vid en 
översvämning och föreslå riskhantering. Utredningen konstaterade att sannolikheten 
för att en brand ska inträffa, samtidigt som en översvämning sker, är extremt låg. 
Bedömningen var 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 föran-
leder behov av insats av akutpersonal. 
 
En översvämning skulle eventuellt kunna medföra att avståndet från angreppspunkt 
till den mest avlägsna delen i byggnaden överstiger de tillåtna 50 meter enligt Bo-
verkets byggregler. 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. Riskutredning-
en rekommenderade ett antal åtgärder för att avstånden ska kunna ses som accep-
tabla. Nedan beskrivs åtgärderna som kommer att vidtas och planregleras. 
 
Utöver att skyfallsanläggningarna (fördröjning och omledning) byggs reglerar 
plankartan att Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan bygg-
naden får tas i bruk. 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 insats-
plan. Brandtekniska skyddssystem såsom driftrum för brandtekniska skyddssystem 
och eventuell reservkraft, ska vara placerade på platser som inte riskerar att över-
svämmas regleras också i plankartan. Placering av utrymningsvägar i förhållande till 
vattennivåer är reglerade i planbestämmelserna m2, m3 och m4. Marknivån vid 
utrymningsvägen är reglerad 0,2 meter lägre än översvämningsnivån eftersom rädd-
ningsfordon klarar 0,2 meters vattendjup. Vattentåligt materialval i fasad utsatt för 
översvämningsrisk är en del av planbestämmelsen m1. m5 reglerar också tät fasad. 
Plan för tömning av skyfallsvatten bör också upprättas innan byggnaderna tas i bruk. 
 
Med hänsyn till beräknad risknivå i planområdet, planerade ändamål och bebyg-
gelse, bedöms föreslagna åtgärder ha en tillräcklig riskreducerande effekt.  

Risk med hänsyn till järnväg 
En riskutredning (Brandskyddslaget, rev 2022-05-17) har tagits fram för att utreda 
risker kopplade till farligt gods som påverkar planområdet. Riskutredningen har be-
dömt individrisken och samhällsrisken. Resultaten sammanfattas i detta avsnitt.  
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En övergripande riskutredning för Solna stationsområdet (Brandskyddslaget, rev 
2020-07-07) har också tagits fram i vilken bland annat antaganden för samhällsrisk-
beräkningar framgår. Till exempel kan nämnas beräknad persontäthet 1 person per 
20 kvadratmeter BTA och att kommande exploateringar i närområdet är inkluderade 
avseende persontätheten. 

Ostkustbanan 
Ostkustbanan är den enda riskkällan i planområdets närhet. Sträckan vid planområ-
det är en av Sveriges mest trafikerade. Prognosår 2040 trafikeras Ostkustbanan av 
drygt 1 100 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 begrän-
sad 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 kon-
sekvenserna av en olycka bli mycket omfattande.  
 
Med avseende på individrisken anses risknivån vara acceptabel inom aktuella områ-
den där ny bebyggelse planeras, både utomhus och inomhus. Olycksriskerna för-
knippade med trafiken på Ostkustbanan hamnar inom ALARP inom ca 20 meter 
från närmaste spår. Inom ca 10 meter från Ostkustbanan hamnar individrisken på en 
oacceptabel nivå.  

Befintligt garage 
Bedömningen för befintligt garage på Tygeln 3 är att det inte är motiverat med åt-
gärder. Bedömningen är gjord utifrån beräknad risknivå, garagets påverkan på risk-
nivån, den låga persontätheten och att det 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. Planregle-
ring Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten finns.  

Säkerhetshöjande åtgärder 
Riskutredningen föreslår som säkerhetshöjande åtgärder att ny bebyggelse ska place-
ras 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 
byggrätten för ny kontorsbebyggelse (centrumändamål) minst 25 meter från spår, 
vilket säkerställs med planregleringen [prickmark] – Marken får inte förses med 
byggnad närmast spår. Planbestämmelse finns som reglerar ej stadigvarande vistelse 
inom 25 meter, för utomhusytor (prickad mark). Vad gäller P1 (Parkeringshus med 
tekniska utrymmen), så bedöms det inte heller utgöra stadigvarande verksamhet. 
Utifrån detta och med nedanstående planbestämmelser anser staden att risknivån 
inom planområdet är acceptabel. 
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Riskutredningen föreslår även att ny kontorsbebyggelse (där centrumändamål med-
ges) inom 30 meter från Ostkustbanan ska utföras med följande åtgärder, vilka samt-
liga finns formulerade som planbestämmelser (se plankartan för exakt formulering). 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse (där människor vis-
tas mer än tillfälligt, gäller således inte soprum, teknikrum och dylikt) 
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 bygg-
nadernas tak.  

o Fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart 
material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandtek-
nisk klass EI 30. 

o Fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i lägst 
motsvarande brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att för-
hindra splitterverkan vid explosion med karakteristiska tryck och im-
pulstäthet motsvarande stor gasmolnsexplosion (med trycklast mot-
svarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öpp-
ningsbara.  

o Stommar ska dimensioneras att klara laster från en stor gasmolnsex-
plosion, dvs. med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg 
TNT. (Detta medför inga krav på en stomme av betong, men kan 
eventuellt kräva anpassning av en stomme i trä). 

 

Den stationsbyggnad (ej beslutad att uppföras) som planen möjliggör i höjd med den 
norra delen av Tygeln 1 är placerad som minst ca 5,6 meter från närmaste spår. 
Byggnaden planeras av trygghetsskäl, för att en spärrvakt ska kunna hålla uppsikt, 
med personalutrymmen närmast järnvägen och publika ytor mot öster. Inga arbets-
platser eller resandefunktioner (annat än själva spärrlinjen) placeras inom 10 meter 
från närmaste spår. Entré till byggnaden planeras i huvudsak norrut. 

Stationsbyggnad klassas generellt inte som stadigvarande vistelse och återfinns 
normalt inom rekommenderade skyddsavstånd för att en funktionell verksamhet ska 
kunna uppnås. Biljettkontroll och kiosk är vanliga funktioner i stationsbyggnader. 
Persontätheten i byggnaden kommer vara låg, resenärer kommer endast passera ge-
nom byggnaden på vägen till/från plattformar. Enstaka personer kommer ha arbets-
plats i byggnaden. Det rekommenderas därför att byggnaden utförs med hänsyn till 
identifierade risker. Rekommenderade åtgärder för stationsbyggnaden redovisas 
nedan och syftar till att förhindra inläckage av gaser samt försvåra brandspridning in 
i byggnaden innan den är utrymd. Vid ett uppförande av stationsbyggnaden gäller, i 
enlighet med riskutredningens rekommendationer, följande (se bestämmelse m6 i 
plankartan för exakt formulering): 

o   Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart 
material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandtek-
nisk klass EI 30. Denna sida bör utföras utan fönster. (Denna fasad 
ska vara sluten enligt plankartan) 

o   Glaspartier i gavlarna ska utföras i brandteknisk klass EW 30. 
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o   Friskluft tas från en sida som inte mynnar mot järnvägen. 

 

Buller och vibrationer 

Närheten till järnväg och även vägtrafik innebär höga bullernivåer och risk för vib-
rationer. En buller- och vibrationsutredning har tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustik-
konsult, 2019-09-27). Trafikbuller- och vibrationsutredningen har beräknats utifrån 
att klara beräknade bullernivåer med både dagens trafik och prognosen för 2040. 
 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna på kontorsbyggnaderna närmast järnvä-
gen blir upp mot 75 dB(A) och maximalnivåerna 90 dB(A). Genom att förse kon-
torsbyggnaderna 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. En planbestäm-
melse säkerställer detta: Byggnader inom alla användningsområden som innehåller 
C (Centrumändamål) ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrations-
nivå inte överstiger 0,3 mm/s. Noggrannare studie av byggnadsstommen krävs i den 
fortsatta projekteringen.  
 
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 un-
der miljökvalitetsmålet. Halterna befaras inte överskridas till följd av planens ge-
nomförande. 

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  
Planerad stationsbyggnad ligger minst 5,5 meter från kontaktledning, vilket uppfyll-
ler Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSAK-FS 2008:1.  

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 över-
skrida referensvärdena för allmänheten eller arbetsplatser även med en fördubbling 
av passerande tåg med högre hastigheter på en utbyggd Ostkustbana. Utredningen 
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bedömer att magnetfältsnivåerna inom 25 meter från järnvägen gör att stadigvarande 
vistelse inte ska uppmuntras. Plankartan har bestämmelsen Utomhusytor inom 25 
meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse.  
 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
En mobilitetsutredning (WSP 2021-11-10) har tagits fram i syfte att utreda de trafik-
förutsättningar som planområdet har och vilka konsekvenser ett genomförande av 
detaljplaneförslaget får på trafiken. I utredningen presenteras så kallade mobilitets-
åtgärder som projektet planerar att genomföra.  

Kollektivtrafik 

Planområdet är mycket välförsörjt med kollektivtrafik. Planområdet ligger precis 
intill Solnas främsta kollektivtrafikknutpunkt och framtida planer kommer att för-
stärka platsen ytterligare 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 stations-
entré möjliggörs kopplat till en befintlig gångtunnel till stationsplattformen vilken är 
stängd idag. Den föreslagna nya stationsentrén skulle innebära att den befintliga 
tunneln börjar användas igen och kompletteras med en ny mindre stationsbyggnad. 
Resenärer skulle nå stationsentrén via gränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3. Be-
hovet av en tredje entré till Solna station ska fortsätta utredas efter detaljplanens 
antagande. Något beslut är inte fattat kring den tredje entréns uppförande. 
 
En samhällsekonomisk bedömning av en tredje stationsentré har tagits fram (WSP, 
2020-02-12) som visar att den är samhällsekonomiskt lönsam. 23% av stationens 
resenärer (12 600 personer) bedöms välja denna entré år 2050. Nettonuvärdeskvoten 
är 13,26, vilket innebär att de totala nyttorna är cirka 13 gånger mer än de totala 
kostnaderna.  
 
Flera stombusslinjer och busslinjer trafikerar Frösundaleden. Det finns planer på ny 
stombusslinje på Kolonnvägen. Planområdesgränsen har anpassats till framtida väg-
bredd och möjligt hållplatsläge har reserverats vid Målbron för smidig omstigning 
till pendeltåg och Arenastaden.  
 
Vid Frösundaleden har tvärbanan en station. Tunnelbana planeras med station väster 
om järnvägen. Gula tunnelbanelinjens detaljplan vann laga kraft 2020 och tunnelba-
nan byggs nu ut. Dessutom ska Solna station bli en regionaltågsstation. 

Gång- och cykelvägnät  
Förutsättningar 
Gårdsvägen är idag en gata anpassad för verksamheterna på platsen med bred kör-
bana, otydliga gångbanor och tvärställda parkeringsplatser som innebär att bilar 
backar över gångbanor. Utmed Gårdsvägen sträcker sig ett kommunalt huvudcykels-
tråk. Stråket pekades ut i stadens cykelaktualiseringsprogram 2020. Utmed Kolonn-
vägen går en regional gång- och cykelväg, Märstastråket. En gång- och cykeltunnel 
ligger under Kolonnvägen vid Stigbygeln 6, i nordvästra delen av Lilla Frösunda 
gårds park.  
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Fotgängare och cyklister på Gårdsvägen är både sådana som har målpunkter på ga-
tan och sådana som enbart passerar. I dagsläget uppskattas cirka 1 200 cyklister 
cykla på Gårdsvägen under bra cykeldagar.  
 
Målbron förlängs över Kolonnvägen i samband med att detaljplanen för Ballongber-
get (laga kraft 2019) genomförs. Detta kommer att leda om en stor del av gång- och 
cykeltrafiken – som idag sker på övergångsställe över och i gång- och cykeltunneln 
under Kolonnvägen – till den förlängda Målbron. 
 
Planförslaget 
I planförslaget fortsätter Gårdsvägen att utvecklas med utgångspunkt ur planerad 
och byggd sektion för Tygeln 2. Gångbanorna är i huvudsak 3 till 4 meter breda. 
Mängden cyklister, närheten till pendeltågsstationens alla entréer, inklusive den 
möjliga tredje stationsentrén, och Solnas riktlinjer för att öka cykelandelen, motive-
rar åtgärder för cykeltrafik. Gårdsvägen planeras som cykelgata, vilket innebär att 
motordrivna fordon anpassar hastigheten till cykeltrafiken.1 Korsningspunkterna 
med Kolonnvägen behöver hastighetssäkras i plan för gående och cyklister, vilket 
planeras med trafiksignal med bussprioritet.  
 
Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent trappa i nytt läge, 
infälld i norra byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning. Trappan 
planeras för allmännyttig gångtrafik och blir en viktig länk för gående mellan Are-
nastaden och de många arbetsplatserna kring Gårdsvägen och för framtida stombuss-
resenärer som byter mellan buss och pendeltåg.  
 
Stationsgränden mellan Tygeln 1 och 3 utformas som gångfartsgata med plats för 
trädplanteringar. Huvudstråket till stationsbyggnaden går genom gränden. Gränden 
kommer att trafikeras av sopbil till Tygeln 1 samt sopbil och driftfordon till stat-
ionsbyggnaden. Gångväg utmed järnvägen anläggs inom Tygeln 1 invid ett skyd-
dande plank mot järnvägen för att tillsammans med passage inom Tygeln 2 skapa en 
genväg även till den södra pendeltågsentrén.  
 
Gång- och cykelvägar inom och i anslutning till Lilla Frösunda gårds park kommer 
delvis att få ett justerat läge. Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen stängs som 
en del i skyfallshanteringen och ersätts med signalreglerade övergångsställen vid 
Gårdsvägens korsning med Kolonnvägen. 
 
För föreslagna gatusektioner i området, se gestaltningsprogram. 

Biltrafik 
De nya kontorsbyggnaderna ligger vid Gårdsvägen. Gårdsvägen har två korsningar 
med Kolonnvägen. Kolonnvägen har cirka 9 700 fordon/dygn.  
 
Tygeln 1  
I planförslaget finns angöringsparkering på Gårdsvägen. Garage och lastkaj på Ty-
geln 1 kommer att nås från järnvägssidan via gatan i söder som ligger på kvarters-
mark mellan Tygeln 1 och Tygeln 2. Lastkajen är placerad invändigt och lokaliserad 
i sydväst där gående inte naturligt rör sig. Soprum till södra byggnadsdelen finns i 
bottenvåningen mot gränden i söder, vilket kräver en angöringsplats i parkeringsra-
                                                 
1 Inrättande av cykelgator har varit möjligt sedan 1 december 2020. 



  53 (59) 
 

  

den. Sopbilar till norra byggnadsdelen kommer att åka runt hela kontorsbyggnaden 
eftersom dess soprum finns på byggnadens västra sida.  
 
Plankartan reglerar utfartsförbud mot stationsgränden. 
 
Tygeln 3 
På Gårdsvägen finns angöringsfickor utanför entréerna. In- och utfart till bilgarage 
koncentreras mellan höghuset i norr och befintlig bebyggelse i söder (inklusive be-
fintlig garageramp som glasas in i rampens bottenvåning mot trottoaren), vilket är 
samma placering som idag. Infarten till det lägsta garageplanet stängs för biltrafik 
för att kunna ersättas med trottoar. Sophämtning kan ske i garaget samt på Gårdsvä-
gen. Leveranser med lastbil sker på Gårdsvägen.   
 
Plankartan reglerar utfartsförbud mot gator, förutom där garageinfart fortsatt ska 
ske. Utfartsförbud läggs även mot stationsgränden, vid detaljplanens möjliga mindre 
utökning av parkeringshuset söderut för exempelvis cykelparkering.  
 
Stationsbyggnad 
Sop- och leveransbilar till stationen får åka runt kontorsbyggnaden på Tygeln 1 och 
köra ut på Gårdsvägen.  

Parkering 
Förutsättningar 
Idag finns totalt cirka 200 cykelparkeringsplatser i planområdet och i övriga Gårds-
vägen-området, både på allmän platsmark och kvartersmark. 400 bilplatser finns i 
garaget på Tygeln 3. Tygeln 1:s nuvarande garage ska rivas. Beläggning i Arena-
garagets bilparkering mättes 2019 till 50–65 %, och bör vara max 85 %. 
  
Under 2021 har en ny parkeringsnorm tagits fram, med parkeringstal för cykel och 
bil i Solna stad. I den avses bilplatserna minska i antal och cykelplatserna öka. För-
slagen nedan utgår från ny parkeringsnorm, förutom cykelparkering kopplad till 
pendeltågsstationen, vilken tagits fram i dialog med stadens trafikplanerare. 
 
Om mobilitetsåtgärder enligt Solna stads parkeringsnorm väljs kan bilplatstalen sän-
kas med 10-20 %. Med 20 % reduktion blir bilplatsbehovet för kontor 4 bilplatser 
per 1 000 kvadratmeter ljus BTA kontor. Åtgärder som krävs för att få reduktion 
framgår i punktlistan nedan och exploatörerna planerar här genomföra alla delar: 
 

• All cykelparkering ska ligga i markplan inomhus eller utomhus under tak 
med möjlighet till ramlåsning. 
 

• Det ska finnas ett avsatt utrymme för cykelservice. Exempel på funktioner 
som bör finnas är verktyg, luftpump, arbetsbänk och tvätt. 

  
• Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare ska finnas, samt 

möjlighet till laddning av batterier till elcyklar. 
 
För att attrahera cyklister är utformning och placering av cykelparkeringar av stor 
vikt. Även kompletterande infrastruktur såsom möjlighet till cykelservice och om-
klädningsrum efterfrågas ofta av anställda. För besökare är närhet och genhet till 
målpunkten utifrån placering av cykelparkeringen den viktigaste faktorn.  
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Cykelparkering 
100 cykelplatser planeras vid den möjliga nya stationsbyggnaden. Vid Målbron, i 
höjd med Kolonnvägen, planeras cirka 60 cykelparkeringsplatser för allmänheten, 
främst för resenärer till den norra stationsentrén. Delar av cykelparkeringarna kan 
användas som besöksparkering till kontoren. Besöksparkering kommer även att ske 
vid entréerna längs Gårdsvägen.  
 
Till kontoren planeras 12–19 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA varav 2 platser 
för besökare vilket är något lägre än Solnas nya parkeringsnorm. I cykelparkerings-
talet har närvarograden på kontor räknats in, i och med att alla anställda mycket säll-
an är på plats samtidigt. 12 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA kontor är perma-
nenta platser och 7 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA kontor iordningsställs på 
platser som används för bilparkering vintertid och för cykelparkering sommartid. 
 
12-19 cykelplatser per 1000 kvm ljus BTA motsvarar cirka 100-160 platser för Ty-
geln 3 och cirka 530-840 platser för Tygeln 1. 
 
Bilparkering 
Parkeringsnormen anger 5 bilparkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter ljus BTA 
kontor. Det motsvarar 216 p-platser i Tygeln 1 och 43 p-platser i Tygeln 3. På Ty-
geln 1 och Tygeln 3 planeras cirka 280 respektive 300 bilplatser vilket är fler än vad 
parkeringsnormen anger. 
 
Parkeringsplatser utomhus ska placeras för att klara översvämning vid dimension-
erande skyfall, det vill säga på sträckor där modellerat maximalt vattendjup som 
mest är 0,2 meter. 
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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 detaljplanen vinner laga kraft.  

Tidplan för planarbetet 
Samråd Q1 2021 
Granskning Q4 2021 – Q1 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden Q2 2022  
Antagande av kommunfullmäktige Q3 2022 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Skyfallsåtgärder 
Tidplan, ansvar samt exploateringsbidrag för skyfallsåtgärder regleras i exploate-
ringsavtalet. Samtliga skyfallsåtgärder som beskrivs i skyfallsutredningen och denna 
planbeskrivning ska anläggas. Utbyggnaderna sker etappvis. Byggnaderna på Ty-
geln 1 och 3 samt merparten av skyfallsåtgärderna planeras att uppföras 2023–2027, 
förutsatt att detaljplanen inte överklagas. Solna stad ska via servitut få åtkomst för 
drift och underhåll av de skyfallsåtgärder som planeras inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Tygeln 1, som ägs av Remulus Tygeln 1 AB, 
dotterbolag till Skanska Fastigheter Stockholm AB, Tygeln 3 och Stigbygeln 6 som 
ägs av Fabege Tygeln AB, dotterbolag till Fabege Stockholm AB samt fastigheterna 
Hagalund 3:1 och Järva 4:11 som ägs av Solna stad. 

Fastighetsbildning 
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 

• mellan fastigheten Stigbygeln 6, ägd av Fabege Tygeln AB, och en fastighet 
ägd av Solna stad, troligen Hagalund 3:1 

• mellan fastigheterna Tygeln 1, ägd av Remulus Tygeln 1 AB, och en fastig-
het ägd av Solna stad, troligen Hagalund 3:1.  

 
Vid ett genomförande av ny stationsbyggnad kommer fastighetsreglering för stat-
ionsbyggnaden att bli aktuellt. 
 
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. 
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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 
Befintliga servitut är  

• 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 Ty-
geln 1 till förmån för Tygeln 2. 

• Officialservitut gångväg (0184–00/19.1) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Järva 4:11.  

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.2) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1.  

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.6) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1. 

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.7) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1. 

 
Trafikverket har förstärkningspålar som går in på Tygeln 1:s fastighet. Servitut sak-
nas idag.  
 
Befintliga servitut avses bibehållas. Solna stad ska drifta och underhålla skyfallsan-
läggningarna för att säkerställa deras långsiktiga funktion. Solna stads åtkomst för 
drift och underhåll av skyfallsåtgärder på kvartersmark säkerställs med servitut. Åt-
komst för allmän gång- och cykeltrafik till ny stationsbyggnad behöver vid ett upp-
förande av stationsentrén säkerställas med servitut. Gångbanan för gångtrafik som 
planeras utmed järnvägen på Tygeln 1 kan vid uppförande av en tredje stationsentré 
också komma att regleras med servitut.  

Ledningsrätter 
Befintliga ledningsrätter inom planområdet är 

• Vatten- och avloppsledning (0184–01/29.3) belastar Tygeln 3 till förmån för 
Solna Vatten 

• Fjärrvärme och fjärrkyla (0184–01/29.4) belastar Stigbygeln 6 och Tygeln 3 
till förmån för Norrenergi 

• Starkström (0184–01/29.5) belastar Tygeln 3 till förmån för Vattenfall Svea-
nät 

• Starkström (0184–04/18.1) belastar Järva 4:11 till förmån för Vattenfall El-
distribution 

• Starkström (0184–04/18.2) belastar Järva 4:11 till förmån för Vattenfall El-
distribution 

 
Ledningssamordning har skett. Ledningar och ledningsrätter kommer i stor utsträck-
ning behöva dras om. Underhandssamråd har skett med bl.a. Solna Vatten och Vat-
tenfall. Den som initierar en åtgärd som gör att en ledning behöver flyttas, vanligen 
exploatören, är också den som ska bekosta ledningsflytten. 

Gemensamhetsanläggningar  
Befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet är  
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• Utfart och dagvattenbrunn (Stigbygeln GA:2)  
• Abonnentcentraler för fjärrvärme och fjärrkyla m.m. (Stigbygeln GA:1) 

 
Båda dessa ägs av Fabege Tygeln AB och har förvaltare/delägande fastigheter Stig-
bygeln 5 och 6. 

Tekniska frågor 

Gator 
Körytorna ska uppfylla krav så att utryckningsfordons framkomlighet och uppställ-
ningsplatser tillgodoses (vägbredd, bärighet med mera). Gatorna ska kunna inrymma 
funktioner för avfallshantering, gång- och cykelstråk, angöringsparkering, växtbäd-
dar med mera och utformas med Solna stads standard. I gestaltningsprogrammet 
redovisas gatusektioner. Ovan ledningar ska undvikas att anlägga sådant som är 
onödigt kostsamt att gräva upp och återställa vid behov, t.ex. växtbäddar. 

Stationsbyggnad 
Ny stationsbyggnad föreslås på Tygeln 1. Befintlig gångtunnel (utanför planområ-
det) till plattform kan då tas i bruk igen. Beslut om uppförande är dock ej fattat. Be-
hovet av en tredje stationsentré utreds fortsatt av regionen efter planens antagande.  

Ledningar 
För att möjliggöra planförslaget behöver en spillvattenledning på Tygeln 3, en fjärr-
värmeledning på Tygeln 1 och högspänningsledningar läggas om. Ytterligare led-
ningsomläggningar kan också vara aktuella. Erforderlig ledningsomläggning be-
kostas av exploatören.  

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

Dagvatten 
Dagvattenåtgärder för rening och fördröjning består bland annat av växtbäddar och 
gröna tak. Dagvatten från kvartersmark ska hanteras på kvartersmark. Planområdet 
ingår i ett verksamhetsområde för bl.a. dagvatten, där Solna Vatten har ansvar för 
omhändertagande. 

Skyfall 
Skyfallsåtgärder består av skyfallsdammar (skålade ytor), magasinering under mark, 
växtbäddar, omledning och dämmen i kombination med erforderlig höjdsättning. 
Åtgärder finns både inom och utanför planområdet och ska kunna fördröja drygt 
14 000 kubikmeter vatten vid dimensionerande skyfall. 
 
Skyfallsåtgärderna både inom och utanför planområdet säkerställs i exploateringsav-
talet. Skyfallsåtgärderna inom planområdet säkerställs även i plankartan och besk-
rivs i denna planbeskrivning. 

Värme 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till fjärrvärmenätet om inte ett mer miljövän-
ligt alternativ kan redovisas. 

Elenergi 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till elnätet. Utredning kring kapacitetsbehov 
och anslutningar har gjorts i samråd med Vattenfall. Elnätsstationer för Tygeln 3 och 
Tygeln 1 har placerats inom respektive fastighet i samråd med Vattenfall. Elnätsstat-
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ionen under Målbron får ett något justerat läge och en väl formgiven inhägnad (se 
gestaltningsprogram). 

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 ska ske på 
Tygeln 3 behövs en masshanteringsplan även där. Masshanteringen i sig medför att 
en anmälan om avhjälpandeåtgärd behöver upprättas. 

Ekonomiska frågor    
Exploatören svarar för och bekostar utbyggnad av samtliga anläggningar inom kvar-
tersmark. Solna stad ansvarar i regel för utbyggnad av kommunala anläggningar 
inom allmän plats, med undantag av vissa skyfallsåtgärder som ska ligga inom all-
män plats. Exploatören ska ersätta Solna stad fullt ut för projektering och genomfö-
rande av de anläggningar som staden uppför inom 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 upp-
rättandet av denna detaljplan. 

Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättningar 
En förlängning av principöverenskommelse inklusive tillägg om skyfallsåtgärder 
(KS/2018:25) daterad 2020-06-15 har tecknats mellan Solna stad och exploatörerna. 
I den framgår att exploatörerna ska stå för de skyfallsåtgärder som krävs för att ex-
ploateringen ska kunna genomföras, även åtgärder utanför planområdet.  
 
Exploateringsavtal med tillhörande fastighetsregleringsavtal för reglering av allmän 
plats till kvartersmark enligt ovan har upprättats mellan staden och respektive explo-
atör inför detaljplanens antagande av kommunfullmäktige. Avtalet reglerar bland 
annat fastighetsbildning, anläggningsarbeten, markregleringar, överlåtelser av mark, 
ersättningar, uppförande av skyfallsåtgärder inom och utanför planområdet, storlek 
på och former för exploateringsbidrag samt övriga frågor med anledning av detalj-
planens genomförande. Gestaltningsprogram, miljöprogram, dagvattenutredning, 
skyfallsutredning och programmet för skyfallsåtgärder Lilla Frösunda gård och 
Fröparken kopplas till exploateringsavtalet. Exploateringsavtal tas fram av Solna 
stad i dialog med exploatörerna och antas av kommunfullmäktige. 
 
Ledningsrättsavtal ska tecknas för elledningar och elnätsstation. Vattenfall ansvarar 
för att teckna ledningsrättsavtal och att ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning.  
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Ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Solna stad och Fabege för att säkra 
Solna stads rådighet gällande trappan för allmän gångtrafik mellan Målbron och 
Kolonnvägen, en trappa som integreras i den nya byggnaden på Tygeln 3. 
 
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för att göra 
erforderliga förändringar och bilda erforderliga fastigheter och gemensamhetsan-
läggningar inom kvartersmark. 
 
Vid kommunalt huvudmannaskap har kommunen ovillkorlig 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.  
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Erik Nordenstam 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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BETECKNINGAR
Trakt Fastighetsgräns

Kvartersgräns sammanfallande
med fastighetsgräns

Använd Kvartersgräns

Gräns för servitutsområde
serv

Gräns för ledningsrätt
Lr

Mark/gatuhöjd0,0

utgörs av takkontur
Byggnad, begränsningslinjen

utgörs av husliv
Byggnad, begränsningslinjen

Fastighetsbeteckningar4:1 3 /1/

JärnvägJärnväg

Ledningstunnel

Gemensamhetsanläggning
ga:1

3D fastighetsgräns/utrymme

Fastighetsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GATA under gång- och cykeltrafik på broGATA1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Centrumändamål får finnas mellan +19,0 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C1)

CentrumändamålC

Centrumändamål får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C2)

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med
dörrar mot järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får
inrymmas i bottenvåning mot GATA.

E1

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 230 kubikmeter.

E2

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 120 kubikmeter

E3

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåningE4

Parkeringshus inklusive tekniska utrymmen för intilliggande kontorP1

Parkering för bilar får endast finnas under mark(P2)

Cykelparkering och angöringsytaP4

Angöringsyta. Cykelparkering endast mot norrvänd
parkeringshusfasad (mot område P1)

P5

Angörings- och parkeringsyta. Bilparkering får anordnas med
sammanlagt max 10 stycken p-platser, minst 10 meter från spårmitt
och med skyddsplank enligt m7

P6

Stationsentré med stationsbyggnadT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

anläggning för
fördröjning

anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 8500 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd Parkmiljön  ska bevaras och underhållas,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största totala bruttoarea ovan mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44000
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan . Räcken ska rymmas
inom angiven nockhöjd eller följa bestämmelsen f5,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Mot GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med

utåtriktad verksamhet inrymmas i bottenvåningen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Centrumändamål med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i
bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under och över
Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas
med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver angiven högsta 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,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med maxhöjd på 1,2
meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster ska finnas mot
järnväg i nivå under Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Utöver angiven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal
höjd på 1,0 meter, totalt omfattande 20 kvadratmeter inom
egenskapsområdet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas till bilparkering. Tillfällig uppställningsplats

undantas.,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för bil- eller cykelparkering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Byggnadsdelar inom C(P2) och C(P2)E4 ska anläggas med tät grund som skydd mot
grundvattenföroreningar.

Byggnad inom alla användningsområden som innehåller C (Centrumändamål) ska
grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå inte överstiger 0,3 mm/s.

Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens angreppsvägar ska
utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt gods ifrån spårområde. Detta
innebär följande för respektive riskscenario.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.,  4 kap. 21 §

Övrigt
Den del av tomtindelningen för kv Tygeln (0184K-0516/1950) som omfattas av planområdet
upphör att gälla den dag som detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap.  §

innebär följande för respektive riskscenario.

RISK MED HÄNSYN TILL FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG
För alla användningsområden som innehåller C (inklusive C1 och C2 dvs. överallt där
Centrumändamål medges) ska inom 30 meter från Ostkustbanan följande gälla:
     - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med möjlighet till utrymning mot en
trygg sida som mynnar bort från järnvägen
      - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med friskluftsintag som placeras på
sida vänd bort från järnvägen
     - fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i obrännbart material alternativt med
konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30
     - fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande en stor gasmolnsexplosion (med trycklast
motsvarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öppningsbara.
     - stommar dimensioneras för att klara en trycklast motsvarande en stor gasmolnsexplosion
(med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT).

Utomhusytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten.

SKYFALL
Byggnaders tak ska utformas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja
minst 80 mm regn, beräknat på den totala takytan.

Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och eventuell reservkraft, ska vara placerade på
platser som inte riskeras att översvämmas.

Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan byggnaden får tas i bruk,  4 kap.
12 § 1 st 3 p.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter över angivet nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. Infarter för fordon ska ha
golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +4,85 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,65. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+5,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +5,60 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +5,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +5,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m5 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en
höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt
ska ha färdigt golv ovan +4,60 meter. Fasad ska utföras tät upp till
en höjd av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej
skadas eller påverkas negativt vid denna vattennivå. Plushöjder
avser över angivet nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m6 - Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i
obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar
lägst brandteknisk klass EI 30. Denna fasad ska vara sluten.
- Glaspartier i gavlarna ska utföras i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30.
- Friskluft ska tas från en sida som mynnar bort från järnvägen.,  4
kap. 12 § 1 st 1 p.

m7 Skyddsplank till en höjd av minst 2 meter, till skydd för bilparkering i
järnvägens närhet, ska uppföras längs fastighetsgräns mot
järnvägen.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1
st 3 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av
4 meter,  4 kap. 6 §
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SOLNA STAD Standardförfarande   
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
 2022-06-13 BND 2018:50 
 
 
 
Granskningsutlåtande 

 

Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
inom stadsdelen Hagalund, juni 2022 
 
 
Innehåll 

1. Bakgrund (s. 1) 
2. Sammanfattning (s. 2) 
3. Yttranden (s. 6) 

- Remissinstanser och andra organisationer (s. 6) 
- Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen (s. 16) 
- Remissinstanser som inte har svarat på remissen (s. 16) 
- Sakägare enligt fastighetsförteckningen (s. 16) 
- Övriga (s. 16) 

4. Förändringar efter granskningen (s. 17) 
- Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus (s. 17) 
- Skyfall (s. 17) 
- Markföroreningar (s. 17) 
- Risk (s. 17) 
- Miljöprogram (s. 17) 
- Revideringar av plankarta och planbeskrivning i urval (s. 18) 

5. Synpunkter som inte har tillgodosetts (s. 19) 

1. Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 november 2021, § 119, att granskning skulle 
ske för rubricerad detaljplan. Planområdets ena del (med kvartersmark där ny be-
byggelse föreslås samt GATA) är belägen mellan Solna station och Gårdsvägen och 
dess andra del (med användning GATA och PARK) mellan Kolonnvägen och Lilla 
Frösunda gård. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av stadsmässig ka-
raktär, bestående av två nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåningen, 
totalt cirka 52 600 kvadratmeter ovan mark inom fastigheterna Tygeln 1 och 3. Pla-
nen möjliggör förutom mer attraktiva gatu- och parkmiljöer även en ny stationsentré 
inom Tygeln 1 och en skyfallsdamm i Lilla Frösunda gårds park.  
 
En tredje stationsentré till Solna station möjliggörs i detaljplanen men något beslut 
är inte fattat kring dess eventuella genomförande – behovet av den kommer att fort-
sätta utredas efter detaljplanens antagande.  
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I detaljplanens genomförande, kopplat till exploateringsavtalet, ingår även nya sky-
fallsanläggningar på olika platser utanför planområdet. En ny trappa mellan Ko-
lonnvägen och Målbron föreslås på Tygeln 3. 
 
Länsstyrelsen och andra remissinstanser, sakägare och allmänhet har inbjudits att 
lämna synpunkter på planförslaget. En kungörelse publicerades den 1 december 
2021 i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Annons har införts i lokaltidningen 
Mitt i Solna. Granskningshandlingar inklusive utredningar har visats i Solna stads-
hus (där även en fysisk modell i skala 1:500 ställts ut) samt biblioteket i Solna cent-
rum under granskningstiden 1 december 2021 – 9 januari 2022. Handlingarna har 
också funnits tillgängliga digitalt på stadens webbplats med adress solna.se/tygeln 

2. Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden. Yttrandena återfinns även 
under rubrik ”3. Yttranden”. För ökad läsbarhet har de vid behov kortats ned. Alla 
yttranden finns oavkortade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

Yttranden i korthet 
Länsstyrelsen Stockholm anser att staden inte ännu visat att krav på hälsa och sä-
kerhet uppfylls avseende föroreningar, farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgi-
vande synpunkter ges om genomförande, formalia och planbestämmelser.  
 
Länsstyrelsen anser att mer kunskap behövs om varifrån klorerade alifater i grund-
vattnet kommer, för att kunna bedöma om marken kan göras lämplig för sitt ända-
mål och säkerställa att genomförandet inte förvärrar föroreningssituationen. En 
planbestämmelse om tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar anser Läns-
styrelsen endast bör användas när föroreningssituationen utretts så väl att behovet av 
andra åtgärder kan uteslutas. Länsstyrelsen anser det olämpligt med centrumändamål 
på mark som ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens anser att 
staden behöver förtydliga och komplettera plankartan så att stationsbyggnaden om-
fattas av lämpliga skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen anser att det är otydligt om 
bestämmelserna m2 och m5 (angående höjdsättning med hänsyn till skyfall) ska 
gälla för stationsbyggnaden. 
 
Länsstyrelsen påminner om att översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig 
och kräver att flera åtgärder vidtas. Ett antal planerade skyfallsåtgärder ligger utan-
för planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att staden säkerställer att dessa åtgärder 
anläggs för att hantera risken för översvämning. Länsstyrelsen ger slutligen råd om 
formalia angående miljökvalitetsnormer samt förtydligande av planbestämmelser. 
 
Kommentar: En PM (Hedenvind, 2022-03-10) har upprättats angående framtida 
föroreningssituation med avseende på klorerade alifater samt om dessa kan utgöra 
en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. Halterna i nuvarande och fram-
tida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och ac-
ceptabel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. Planbestämmelsen 
som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar föreslås kvarstå i 
planen som en försiktighetsåtgärd. Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt 
utredd för att kunna konstatera att ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken 
bedöms kunna göras lämplig för sitt ändamål. Genomförandet bedöms inte innebära 
någon risk för människors hälsa. 
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Inom de ytor som ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse revideras plankartan 
bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan kompletteras också 
med lämpliga skyddsåtgärder som ska gälla för den stationsbyggnad som detaljpla-
nen möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår vad som 
avses med en stor gasmolnsexplosion.  
 
De golvnivåer som regleras i planbestämmelserna ska gälla även för stationsbygg-
naden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i stationsentrén. Detta förtydligas 
också i plankartan. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade plushöjder-
na för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har efter granskning 
kunnat sänkas något i enlighet med den uppdaterade skyfallsrapport (Ramboll, 
2022-05-19) som bygger på en mer detaljerad modellkörning.  
 
Formalia samt vissa bestämmelser har reviderats för att förtydliga vad som avses. 
 
Lantmäteriet anser att exploateringsavtalets fördelning av kostnader för planens 
genomförande för respektive exploatör ska anges tydligare i planbeskrivningen. 
Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av hur befintliga servitut påverkas av planför-
slaget. Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av vilka fastigheter som berörs av av-
sedd ledningsrättsupplåtelse. 
 
Kommentar: Exploateringsavtalets innehåll förtydligas i planbeskrivningen. 
 
Trafikverket vill att ett bevakningsavtal tecknas före planens antagande. Trafikver-
ket är positiva till en tredje stationsentré som kan öka kollektivtrafikresandet. Vissa 
frågor behöver utredas för att stationsentrén ska kunna öppnas, såsom finansiering 
och ägandeskap av ny stationsbyggnad, byggnadens utformning samt närheten till 
spår. Översvämningsrisk behöver beaktas. Risk i förhållande till tredje man behöver 
utredas vidare, speciellt om stadigvarande vistelse planeras i stationsbyggnaden, 
detta är dock främst en fråga för länsstyrelsen. Trafikverket vill att risker för geotek-
nisk påverkan på järnvägen ska analyseras. Kopplat till detta ska motsvarande åt-
gärds- och kontrollprogram ingå i bevakningsavtal och genomförandeavtal. Trafik-
verket anser att användningsbestämmelse CE2 närmast spåren, ihop med bestäm-
melsen ”Ytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmunt-
rar till stadigvarande vistelse.” kan göra detaljplanen svårtolkad. Gällande föreskrif-
ter och riktlinjer för avstånd till järnväg ska följas i genomförandet av planen. 
 
Kommentar: Centrumändamålet tas bort inom den prickade marken invid spåren, 
tillsammans med vissa andra mindre ändringar av plankartan som har gjorts efter 
underhandssamråd med Trafikverket. Ett kombinerat bevaknings- och genomföran-
deavtal har tecknats mellan Trafikverket och Skanska. Genomförandeavtal ska teck-
nas med Fabege inför genomförandet av deras del av planen. Ett bevakningsavtal 
för Tygeln 3 tecknas mellan Trafikverket och Solna stad inför antagande. Riskutred-
ningen har kompletterats med stationsbyggnaden. 
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen (Regionen) framförde i samrådet att det 
saknas tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och 
konsekvenser för att kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs. Solna stad 
har till granskning, i dialog med Regionen, tagit fram flera av de efterfrågade utred-
ningar och underlag som efterfrågats, bland annat kompletterande flödesanalys och 
samhällsekonomisk bedömning. Regionen behöver inför antagande analysera de 
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utredningar som tagits fram för att kunna göra en bedömning om lämpligheten i en 
ny entré. En ny stationsbyggnad behöver bekostas av annan part, skriver Regionen. 
Även frågor om förvaltning och drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny 
stationsbyggnad behöver utredas och avtalas om innan detaljplanen antas. Innan 
dessa frågor är utredda och avtalade om anser Regionen inte att planen är lämplig att 
anta eftersom den inte med säkerhet kommer att kunna genomföras i sin helhet. 
 
Kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett med Trafikför-
valtningen och Trafikverket. Planbeskrivningen förtydligas med att den föreslagna 
stationsbyggnaden i detaljplanen endast är en möjlighet, som ska utredas vidare. 
Något beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. Trafikförvalt-
ningen har i underhandssamrådet konstaterat att det är för tidigt att teckna något 
avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska analyseras mer in-
gående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några synpunkter på att 
detaljplanen ger möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Solna Vatten skriver att det behöver utredas att en flytt av befintliga ledningar är 
möjlig att genomföra, att det finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är 
åtkomliga. Ledningarnas ytterkant måste vara minst två meter från byggnad. Sådan 
flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal mellan exploatören och Solna 
Vatten gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. Skyfalls- och 
dagvattenanläggningar samt träd, offentliga möbler och liknande får inte placeras 
över VA-ledningar, så att åtkomsten till VA-ledningarna begränsas, eller så att VA-
ledningarna riskerar att påverkas eller skadas. 
 
Kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Fabege och Solna 
Vatten om ledningsflytt har tecknats inför planens antagande. Vid genomförandefa-
sens slutliga placering av växtbäddar, träd och andra landskapselement, som är 
kostsamma att återställa, ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution informerar om sina elnätanläggningar inom planområdet 
och i närområdet samt vad som gäller för dessa i samband med exploatering. Vatten-
fall önskar att E-områden avsedda för elnätstationer markeras i plankartan samt att 
u-områden i förekommande fall införs i plankartan kring de högspänningsmark-
kablar som ska ligga inom kvartersmark. 
 
Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-
områden (E1 och E4) fått en mer specificerad placering i plankartan enligt Vatten-
falls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i plankartan utformats för att 
kunna hantera de ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. 
 
Norrenergi har ledningar med värme och kyla i området och förutsätter att de beak-
tas i planarbetet. Alla arbeten på ledningarna måste ske med stor framförhållning 
eftersom fastigheters energiförsörjning sker med dessa ledningar. Om ledningarna 
behöver flyttas för att möjliggöra utbyggnad enligt planförslaget utgår Norrenergi 
från att omläggning bekostas av exploatören. Vid eventuell omläggning ska väder 
och urkopplingstider beaktas, så att kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
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för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgär-
den även bekostar den. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Hyresgästföreningen Solna uttrycker oro för den höga förtätningsgraden, parke-
rings- och trafikproblem, störande verksamheter i bottenvåningen, samt för hur stor 
yta som tas i anspråk vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds 
park. Hyresgästföreningen är kritiska till att exploatera Lilla Frösunda gårds park. 
De grönområden som finns kvar öster om järnvägen behöver finnas kvar. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget bedöms inte leda till några mins-
kade grönytor, snarare tvärtom till en grönare och mer attraktiv stadsmiljö. Förtät-
ningen sker på redan hårdgjorda ytor i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor lyfter att entréer i lågpunkten vid Gårdsvägen 
och stationsgränden med hänsyn till skyfallshantering kan komma att behöva ett par 
trappsteg. I planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan in-
gång. Rådet anser att samtliga entréer bör kunna vara tillgängliga och att detta borde 
kunna lösas genom ramper. Rådet anser att det är positivt att en tillgänglig ramp 
mellan gångbana och hiss anläggs på platsen under och norr om Målbron. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära entréers tillgäng-
lighet i olika punkter granskas vidare i kommande bygglovskede. Gällande lagkrav 
ska följas. Efter granskning har Fabege valt att behålla kontorshuset inom Tygeln 3. 
 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. I och med Corona-
pandemin är det också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fort-
sätta efter att pandemin klingat av. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbo-
städer, aktivitetslokaler etc.  
 
Kommentar: Planarbetet har bedrivits i enlighet med planuppdraget, där fler kon-
torsarbetsplatser bedömts vara ett lämpligt utnyttjande av den redan hårdgjorda 
marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, eller 
Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I 
kvarteret Tygeln invid järnvägsspåren är det svårt att planera för bostäder, dels på 
grund av buller, dels riskavstånd till farligt godstransporter. 
 
Tekniska förvaltningen påminner om vikten av att se över dimensioneringen för 
avfallsutrymmena i ett tidigt skede. Utöver detta är det även viktigt att se till att av-
fallsutrymmen, och eventuell dragväg mellan kärlens placering och hämtfordonets 
uppställningsplats, uppfyller rådande arbetsmiljökrav. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras och delges exploatörerna. 
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3. Yttranden 
För ökad läsbarhet har yttranden vid behov kortats ned. Alla yttranden finns oavkor-
tade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

Remissinstanser 
Länsstyrelsen Stockholm anser utifrån ingripandegrunderna i plan- och bygglagen 
att staden inte ännu visat att planen uppfyller krav på hälsa och säkerhet avseende 
förorenade områden, transporter med farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgi-
vande synpunkter ges om genomförande, formalia och planbestämmelser. 
 
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Förorenade områden 
Solna stad har konstaterat att det finns klorerade alifater i grundvattnet i den västra 
delen av Tygeln 1. I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en utredning av om 
de klorerade alifater som konstaterats i Tygeln 1 härrör från en uppströms liggande 
källa i öster. I granskningsskedet är detta inte utrett. Staden redovisar dock endast en 
representativ föroreningshalt utifrån påträffade halter inom Tygeln 2. Dessa halter är 
något högre än de som nu uppmätts inom planområdet. Länsstyrelsen saknar en 
provtagning/bedömning som visar om förorening sprids in till Tygeln 1 från området 
öster om planområdet. Länsstyrelsen anser att staden behöver ha mer kunskap om 
varifrån föroreningarna kommer. Detta för att kunna bedöma om marken kan göras 
lämplig för sitt ändamål och för att säkerställa att genomförandet inte förvärrar för-
oreningssituationen så att marken blir olämplig för sitt ändamål. 
 
I planbeskrivningen anges att förekomsten av klorerade alifater i grundvattnet ska 
följas upp genom provtagning i samband med länshållning, samt att uppföljning 
även bör ske efter färdigställd byggnation för att undersöka om en spridning har 
skett till det övre grundvattenmagasinet. Staden avser även att vid behov följa upp 
med provtagning av klorerade alifater i inomhusmiljön efter genomförandet. En 
planbestämmelse har införts som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenför-
oreningar. En sådan åtgärd ser Länsstyrelsen som ett sista komplement till övriga 
åtgärder som syftar till att minska föroreningshalter till en godtagbar nivå. Denna 
typ av bestämmelse bör inte användas när föroreningssituationen inte är tillräckligt 
utredd för att bedöma om även andra åtgärder är nödvändiga. 
 
Transporter med farligt gods 
Planområdet är beläget invid Ostkustbanan på vilken det går farligt gods. Enligt PM 
Risk (Brandskyddslaget, 2021-06-01) och planbestämmelse ska ytor inom 25 meter 
från Ostkustbanan utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. I 
granskningsskedet har staden i detta område infört markanvändningen centrum-
ändamål. Länsstyrelsen anser det olämpligt att tillåta centrumändamål på mark som 
inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens tolkning är att de 
skyddsåtgärder som gäller för byggnader för stadigvarande vistelse även inbegriper 
stationsbyggnaden. I annat fall behöver staden komplettera plankartan så att bygg-
naden omfattas av erforderliga skyddsbestämmelser. 
 
Översvämningsrisk 
Länsstyrelsens tolkning är att de golvnivåer som regleras i planbestämmelserna m2 
respektive m5 är tillämpliga för stationsbyggnaden, oavsett om den bedöms vara för 
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stadigvarande vistelse eller inte. Länsstyrelsen anser dock att det är otydligt om 
planbestämmelserna m2 och m5 är tillämpliga för stationsbyggnaden ifall byggna-
den inte skulle anses vara till för stadigvarande vistelse. 
 
Övrigt gällande planens genomförbarhet 
Länsstyrelsen lämnar följande råd inför fortsatt arbete med genomförandefrågor och 
för att staden ska kunna förtydliga planhandlingar så att detaljplanen blir lättare att 
genomföra och följa upp: 
 
Hälsa och säkerhet 
Översvämningsrisk 
Översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig och kräver att flera åtgärder 
vidtas för att marken ska vara lämplig för sitt ändamål. Ett antal av de planerade 
åtgärderna för hantering av skyfall ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen förut-
sätter att staden fortsatt arbetar med att säkerställa att planerade skyfallsåtgärder 
utanför planområdet anläggs för att hantera risken för översvämning inom planom-
rådet och intilliggande järnvägsanläggning. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Reduktion av föroreningar efter exploatering med rening anges i planbeskrivningen 
med kg/år vilket är felaktigt då mängderna anges i g/år i dagvattenutredningen. 
Länsstyrelsen vill informera staden om att från och med den 22 december 2021 gäl-
ler nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför vissa uppgifter i 
planen kan vara inaktuella (se https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot tidigare 
är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer för 
samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att för-
bättra till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre 
stränga krav. Staden bör vid behov uppdatera informationen i detaljplanen så att den 
överensstämmer med de nya miljökvalitetsnormerna för de berörda vattenförekoms-
terna. Staden bör ta ställning till om detta påverkar den bedömning av påverkan på 
möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna som staden tidigare gjort för planlägg-
ningen och i sådant fall redogöra för det. 
 
Planbestämmelser 
Det oklart hur byggnader med stadigvarande vistelse ska utformas inom 30 meter 
från Ostkustbanan. Planbestämmelser anger att stommar och fönster ska klara laster 
från en stor gasmolnsexplosion. Det är otydligt vad staden menar med en stor gas-
molnsexplosion. För att dimensioneringen ska bli rätt rekommenderar länsstyrelsen 
staden att beskriva vad en stor gasmolnsexplosion motsvarar. Detta för att underlätta 
kommande projekteringar. 
 
Vidare är planbestämmelsen om en insatsplan vid skyfall otydlig eftersom det är 
oklart när under byggprocessen en insatsplan ska upprättas och hur planbestämmel-
sens efterlevnad kan säkerställas. 
 
Förvaltningens kommentar:  
Inför planens godkännande och antagande har en PM tagits fram (PM Klorerade 
alifater i grundvatten Tygeln 1 och Tygeln 3, Hedenvid projekt 2022-03-10). Denna 
PM, som skickats till länsstyrelsen för kännedom och som biläggs planhandlingarna 
och sammanfattas i den uppdaterade planbeskrivningen, sammanställer grundvat-
tenprovtagningar och syftar till att öka kunskapen om framtida föroreningssituation 
med avseende på klorerade alifater samt om föroreningarna kan utgöra en miljö- 
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eller hälsorisk för planerad verksamhet. Provtagningarna som sammanställts visar 
att grundvattnet i det undre magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade 
alifater. Halterna i nuvarande och framtida grundvatten under Tygeln 1 bedöms 
utgöra en låg och acceptabel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. 
Planbestämmelsen som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar 
föreslås kvarstå i planen som en försiktighetsåtgärd, trots att halterna klorerade 
alifater både i nuläget och efter genomförd detaljplan bedöms vara låga. Förore-
ningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna konstatera att ytterli-
gare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt ända-
mål. Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. 
 
Inom de prickade ytor inom 25 meter från Ostkustbanan, där marken inte får förses 
med byggnad och ska utformas så att stadigvarande vistelse inte uppmuntras, revi-
deras plankartan bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan 
kompletteras med lämpliga skyddsåtgärder (se även uppdaterad riskutredning av 
Brandskyddslaget, 2022-05-17) som ska gälla för den stationsbyggnad som planen 
möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår att det som 
omfattas av aktuella riskbestämmelser) inom 30 meter från Ostkustbanan är ny kon-
torsbebyggelse (dvs. centrumändamål (ej parkeringshus eller stationsbyggnad) som 
vetter direkt mot Ostkustbanan utan framförliggande bebyggelse. (Formulering??) 
 
De golvnivåer som regleras i planbestämmelserna ska vara tillämpliga även för 
stationsbyggnaden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i stationsentrén. 
Detta förtydligas också i plankartan. 
 
De maximala vattennivåerna orsakade av det dimensionerande regnet (ett klimat-
kompenserat   hundraårsregn) har efter granskning sjunkit i skyfallsmodellen, se 
uppdaterad skyfallsutredning. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade 
plushöjderna för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har därför 
efter granskning kunnat sänkas något i enlighet med den uppdaterade skyfallsrap-
porten, som bygger på en mer detaljerad modellkörning.  
 
Staden kommer även fortsatt att arbeta med att säkerställa att planerade skyfallsåt-
gärder såväl inom som utanför planområdet anläggs för att hantera risken för över-
svämning inom planområdet och intilliggande järnvägsanläggning. Samtliga sky-
fallsanläggningar säkerställs i exploateringsavtalet. 
 
Reduktion av föroreningar efter exploatering med rening har i planbeskrivningen 
korrigerats till g/år i enlighet med dagvattenutredningen. Staden bedömer att de nya 
föreskrifterna som gäller från och med den 22 december 2021 inte påverkar den 
bedömning av påverkan på möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna som tidigare 
gjorts för planen. Bedömningen baseras på följande:  
  
Fastställd MKN från den nya förvaltningscykeln publicerad 2021-12-22 där kraven 
kan vara olika för olika kvalitetsfaktorer har två skillnader jämfört med den tidigare 
förvaltningscykeln. Dels har målåret för ekologisk status förlängts från 2027 till 
2039, dels gällande den kemiska statusen har ett senare målår satts för PFOS – Per-
fluoroktansulfonsyra och dess derivater, till 2027. PFOS har inte studerats inom 
ramen för dagvattenutredningen men detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten 
att uppnå MKN för PFAS baserat på följande: 
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• att ny exploatering planeras där inga nya material förväntas innehålla PFOS eller 
någon ny verksamhet som hanterar PFOS planeras bedöms inte plangenomförandet 
innebära att någon ny källa till PFAS introduceras, 
• dagvattenutredningen visar att plangenomförandet innebär att flödet av dagvatten 
och föroreningsbelastningen från dagvattnet till Brunnsviken kommer att minska 
vilket därmed kommer att minska eventuell belastning av PFOS-förorening som rör 
sig genom planområdet från eventuell uppströms källa. 
 
Aktuell planbestämmelse förtydligas med vad en stor gasmolnsexplosion motsvarar. 
En trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT ska vara utgångspunkt för 
dimensioneringen. Planbestämmelsen om en insatsplan vid skyfall har också förtyd-
ligats, så att den nu lyder: ”Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas 
innan byggnaden får tas i bruk.” Även andra planbestämmelser har förtydligats. 
 
Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska 
tecknas i senare skede. Det anges också olika åtgärder som exploatörerna ska be-
kosta och ansvara för. Däremot anges ingen fördelning av kostnader för själva ge-
nomförandet som planförslaget innebär för respektive exploatör. Lantmäteriet menar 
att planbeskrivningen, enligt PBL, ska redovisa exploateringsavtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd 
av ett eller flera exploateringsavtal. Lantmäteriet menar att exploatörens samtliga 
åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, och att handlingarna behöver kom-
pletteras. Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs, saknas möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i granskningsskedet yttra sig över 
om planförslaget bedöms förenligt eller inte med reglerna i 4. kap 33 § 3 st. PBL. 
 
Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen nämns att behov av omprövning av 
befintliga servitut kommer utredas vidare under genomförandet. Lantmäteriets upp-
fattning är att behov av servitut och hantering av redan befintliga servitut bör utredas 
i detaljplaneskedet för att konsekvenserna av planförslaget ska kunna bedömas allsi-
digt. Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av hur befintliga servitut påverkas av 
planförslaget, avses de behållas eller ändras/upphävas? Lantmäteriet efterfrågar vi-
dare förtydligande av vilka fastigheter som berörs av avsedd ledningsrättsupplåtelse 
samt ersättning för detta i planbeskrivningen. 
 
Förvaltningens kommentar: Exploateringsavtalets innehåll har förtydligats i plan-
beskrivningen. Befintliga servitut avses behållas. Nya servitut tillkommer för Solna 
stads drift av skyfallsanläggningar inom kvartersmark. Vid ett uppförande av en ny 
stationsentré kan ett servitut för allmän gångtrafik upprättas på ”stationsgränd”. 
Både Tygeln 1 och Tygeln 3 berörs av ledningsrättsupplåtelse. Den som vidtar en 
åtgärd som föranleder en ledningsflytt, i detta fall respektive exploa-
tör/fastighetsägare, ska stå för kostnader hänförliga till denna ledningsflytt. 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter 
på detaljplanen. SGI finner att deras rekommendationer har beaktats och har, från 
geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget.  
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen konstaterar att planen möjliggör att en 
tredje stationsentré anläggs genom att en befintlig gångtunnel belägen ungefär på 
mitten av perrongen öppnas upp. Gångtunneln går från perrongen österut mot plan-
området där en ny stationsbyggnad placeras. I samrådsskedet framförde regionen att 
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det saknas tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och 
konsekvenser för att kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs.  
 
Staden har till granskning, i dialog med regionen, tagit fram flera av de efterfrågade 
utredningar och underlag som efterfrågats. Dessa omfattar bland annat komplette-
rande flödesanalys och samhällsekonomisk bedömning.  
 
Region Stockholm behöver analysera de utredningar som tagits fram för att kunna 
göra en bedömning om lämpligheten i en ytterligare entré. Detta behöver göras in-
nan detaljplanen antas.  
 
Regionen har inte för avsikt att finansiera en ny stationsbyggnad utan detta behöver 
bekostas av annan part, vilket behöver avtalas om. Även frågor om förvaltning och 
drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny stationsbyggnad behöver utre-
das och avtalas om innan detaljplanen antas. 
 
Innan dessa frågor är utredda och avtalade om kan Region Stockholm inte anse att 
planen är lämplig att anta då det ännu inte är klarlagt att detaljplanen kommer att 
kunna genomföras i sin helhet. Vid ett antagande utan ovan nämnda överenskom-
melser kan Region Stockholm inte utesluta att överklaga detaljplanen om den antas. 
 
Förvaltningens kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Planbeskrivningen förtydligas med att 
den föreslagna stationsbyggnaden endast är en möjlighet i detaljplanen och ska 
utredas vidare. Något beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. 
Trafikförvaltningen har i underhandssamrådet konstaterat att det är för tidigt att 
teckna något avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska analy-
seras mer ingående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några syn-
punkter på att detaljplanen ger möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Trafikverket skriver att ett bevakningsavtal ska tecknas före planens antagande för 
att säkerställa att genomförandet av detaljplanen inte orsakar några negativa konse-
kvenser på järnvägsanläggningen.  
 
Trafikverket är generellt positiva till åtgärder som kan leda till ökat resande med 
kollektivtrafik. En ny tredje entré till pendeltågsstationen ökar troligen kollektivtra-
fikens attraktivitet och därmed även resandet med kollektivtrafik.  
 
Det finns dock ett flertal frågetecken kvar som behöver utredas och klargöras för att 
det ska vara möjligt att öppna upp en tredje stationsentré. Trafikverket ser bl.a. att 
finansieringsfrågor och ägandeskapsfrågor av en ny stationsbyggnad/stationsentré 
behöver klargöras och avtalas om. Utformning av eventuell stationsbyggnad och 
dess närhet till spåren behöver utredas vidare och om det går att genomföra med 
tanke på närheten till järnvägsspåren.  
 
Översvämningsrisk vid skyfall i tunneln upp till plattformen behöver tas i beaktande, 
utifrån att platsen redan nu ligger inom en lågpunkt. Risk i förhållande till tredje 
man behöver utredas vidare och speciellt om det avses vara stadigvarande vistelse i 
stationsbyggnad dikt an spåren. Risk i förhållande till tredje man är dock främst en 
fråga för länsstyrelsen. 
 



  11 (19) 
 

  

Trafikverket ser att riskerna för geoteknisk påverkan på järnvägsanläggningen i sin 
helhet ska analyseras både i genomförande fas och i en slutlösning. Specifikt ser 
Trafikverket att dessa områden behöver finnas med i fortsatta arbetet. 
 

• Sättningsrisk kopplat speciellt till grundvattensänkning. 
• Markrörelser, markförskjutningar kopplat till eventuella spontning-, schakt-

ning-, pålningsarbete. 
• Tvärsektioner som visar förhållandena mellan schakt/spont och järnvägen. 
• Stabilitetsberäkningar. 

 
Kopplat till att utreda/analysera riskerna ska motsvarande åtgärdsprogram och kon-
trollprogram framtas och ingå inom bevakningsavtal och genomförandeavtal. Tra-
fikverket behöver ha sett ovanstående delar innan arbeten kan påbörjas. 
 
I plankartan anges CE2 närmast spåren, vilket inte var fallet under samrådet. 
Plankartan anger också under egenskapsbestämmelser för kvartersmark att: Ytor 
inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadig-
varande vistelse. Trafikverket anser att dessa planbestämmelser blir motstridiga och 
att detaljplanen därmed blir svårtolkad i efterföljande genomförande och lovärenden. 
Vidare så behöver gällande föreskrifter och riktlinjer gällande avstånd till järnväg 
följas i genomförandet av detaljplanen. Det handlar bl.a. om storlek och placering av 
ev. träd, parkeringsplatser och så vidare. Se mer på Trafikverkets hemsida. 
 
Förvaltningens kommentar: Ett kombinerat bevaknings- och genomförandeavtal 
har tecknats mellan Trafikverket och Skanskas dotterbolag Remulus Tygeln 1. Ge-
nomförandeavtal ska tecknas med Fabege inför genomförandet av deras del av pla-
nen. Ett bevakningsavtal för Tygeln 3 tecknas mellan Trafikverket och Solna stad 
inför detaljplanens antagande. Riskutredningen har kompletterats med stations-
byggnaden. Behovet av stationsbyggnaden kommer att utredas vidare (se föregå-
ende kommentar till Trafikförvaltningen). Plankartan revideras inför antagande så 
att centrumändamålet tas bort för den prickade marken invid Ostkustbanan, till-
sammans med vissa andra mindre ändringar av plankartan som har gjorts efter un-
derhandssamråd med Trafikverket. Bland annat regleras för Skanskas fastighet Ty-
geln 1 ett högsta antal (max 10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd 
till dessa från spårmitt (minst 10 meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank 
ska uppföras längs fastighetsgräns mot järnvägen. Gällande föreskrifter och riktlin-
jer avses följas vid planens genomförande. 
 
Solna Vatten har ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i konflikt med pla-
nerad bebyggelse inom planområdet. Ledningarna behöver flyttas till nytt läge. Ex-
ploatören behöver utreda att en flytt av ledningarna är möjlig att genomföra, att det 
finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är åtkomliga, skriver Solna Vat-
ten. Ledningarnas ytterkant måste vara minst två meter från byggnad. Sådan flytt ska 
ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten gäl-
lande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. 
 
De skyfallsåtgärder som utförs får inte placeras över VA-ledningar eller så att åt-
komsten till VA-ledningarna begränsas, skriver Solna Vatten. De får heller inte ris-
kera att påverka eller att orsaka någon skada på VA-ledningarna. 
 
Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (t.ex. skelettjordar, växt-
bäddar och avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att åt-
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komsten till VA-ledningarna begränsas, skriver Solna Vatten. De får heller inte ris-
kera att orsaka någon skada på VA-ledningarna. Inte heller cykelställ, fasta bänkar, 
murar m.m. får placeras så att åtkomsten till Solna Vattens ledningar försvåras. Be-
läggning på gator och torg måste vara sådan att den är lätt att återställa efter ingrepp, 
anser Solna Vatten. Förbindelsepunkt för VA till stationsbyggnaden kommer bli i 
Gårdsvägen. Några nya VA-ledningar kommer inte dras fram i stationsgränden. 
 
Förvaltningens kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Solna 
Vatten och exploatören och fastighetsägaren till Tygeln 3, Fabege, har tecknats om 
ledningsflytt inför planens antagande. Vid genomförandefasens slutliga placering av 
växtbäddar, träd och andra landskapselement som är svåra och/eller kostsamma att 
gräva upp och återställa ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har inom området för aktuell detaljplan el-
nätsanläggningar bestående av 77 kV markkabel, lila streckad linje i karta [i akten], 
24 kV markkabel, ljusblå streckad linje, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, samt 
22 kV nätstationer, svart kvadrat. Vattenfall önskar att E1-områden avsedda för stat-
ioner markeras och får ett eget område i plankartan. Vattenfalls områdesansvarige 
har haft en dialog med byggherren om placeringen av stationerna. Vattenfall önskar 
att områdena specificeras i plankartan så att planen kan godkännas. 
 
Ett u-område ska anges mitt över högspännings-markkablar (24 och 77 kV) med 
minst 3 meter på vardera sida om markkabelns yttersta faser. Inom kvartersmark ska 
u-området vara prickmark. Inom detta område får byggnad inte uppföras eller mar-
kanläggning, t ex träd och buskar, planteras. Ingen byggnad får hamna närmare än 5 
meter ifrån 24 och 77 kV markkablar. 
 
Vattenfall informerar om följande: 

• En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vat-
tenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, beställs via 
www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Detta beställs 
via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så 
glöm inte att beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång 
och ser till att inga skador uppstår. Formulär: vattenfalleldistribut-
ion.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/ 

• Flytt av anläggning: vattenfalleldistribut-
ion.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggning-offert/ 

• Vid ny infart till fastigheten ska befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas 
av exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser. 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätan-
läggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsav-
stånd inte hålls. 

 
Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-
områden (E1 och E4) fått en mer specificerad placering i plankartan enligt Vatten-
falls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i plankartan utformats för att 
kunna hantera de ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. Utkast till 
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plankarta har inför detaljplanens godkännande och antagande översänts till Vatten-
fall som inte haft några synpunkter på den uppdaterade plankartan. 
 
Norrenergi har ledningar med värme och kyla inom området och förutsätter att de 
beaktas i planarbetet. Fastigheter i området försörjs med både värme och kyla från 
dessa ledningar. Utöver det går ledningarna vidare och utgör försörjning till andra 
områden och stadsdelar. Detta innebär att alla arbeten på nu aktuella ledningar måste 
ske med stor framförhållning och vetskap om att andra fastigheters energiförsörjning 
sker med dessa ledningar. Ledningarna gäller stamledningar för både kyla och 
värme samt servisledningar. Om ledningarna behöver flyttas för att möjliggöra 
byggnation enligt det aktuella planförslaget utgår Norrenergi från att omläggning av 
de befintliga ledningarna bekostas av exploatören. Vid en eventuell omläggning ska 
väderförhållanden och urkopplingstider beaktas, så att kringliggande värme och kyla 
kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se  
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören.  
 
Hyresgästföreningen Solna skriver att planförslaget utgör byggytor inom ett lokalt 
präglat område och har en utveckling som berör olika kvalitativa markytor, nämli-
gen ytor av utpräglad robust stadskvalitet och ytor som berör känsligare historiska 
och kulturella områden. Hyresgästföreningen anser att det finns ett generellt problem 
med den aktuella detaljplanen, ett problem som finns i samtliga fall där man planerar 
förtäta i en redan ”färdigbyggd” stad. Man har en orealistisk vision av att utnyttja 
markytor till dess yttersta gräns utan kritisk granskning att se det holistiska perspek-
tivet att människor och människors vardag ska fungera praktiskt och på ett hälso-
mässigt vis, skriver Hyresgästföreningen, som menar att i det här aktuella fallet pla-
nerar man tränga in stora byggvolymer på en begränsad yta, där befintliga huskrop-
par redan ligger tätt och där gator och transportvägar redan innan den nu planerade 
förtätningen är trånga och utgör risker för både personskador och samhällsrisker i 
form av brand, explosion, framkomligsvårigheter vid nödlarm osv. Med anledning 
av de totala byggytorna (59 600 kvm), som enligt skrivningen utgör endast kontors-
byggnader, kommer det sannolikt bli en ökning av arbetsplatser och därmed antalet 
anställda personer. Mot den bakgrunden drar Hyresgästföreningen slutsatser att ett 
stort antal nyanställda färdas i egen bil och att detaljplanen måste klargöra hur den 
ökade trafiken kommer att lösas och hur parkeringsmöjligheter för anställda kommer 
att skapas.  
 
Eftersom det inom kv. Tygeln också finns bostadshus och omgivande gator kommer 
parkeringsproblem samt eventuella trafikproblem att uppstå om inte en sådan fråga 
får en seriös behandling, skriver Hyresgästföreningen, som anser att denna fråga är 
viktig och att diskussion om dessa omständigheter måste tas. I skrivningen säger 
man citat ”tre kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåningen”. Hyresgästför-
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eningen undrar hur man ska tolka det påståendet? Det framgår att det byggs tre kon-
torshus, men texten säger att verksamheterna sker i bottenvåningen. Vad sker då i 
samma byggnad ovanför bottenvåningen? Om det sker kontorsarbete på de övriga 
planen i husen och typ verksamheter i bottenvåningen, undrar man vilka verksam-
heter det rör sig om? Det kan röra sig om verksamheter som har höga bullervärden 
och får en störande eller skadlig effekt på omgivningen eller om det är produktion 
som utgör risker av något slag i en delvis urban miljö, brand- och explosionsrisker 
bl.a. Om sådana risker kan uppstå vill Hyresgästföreningen veta hur man kommer att 
förebygga dessa risker och vilka åtgärdsstrategier man har för att eliminera riskerna. 
 
Hyresgästföreningen tror att de miljömässiga förundersökningarna har genomförts 
på ett ambitiöst sätt men tycker inte att de skyfallsåtgärder som planerats utanför 
plan kommenterats i skrivningen. Det innebär att Hyresgästföreningen vet mycket 
lite om var dessa skyfallsanläggningar kommer att byggas och om dessa anlägg-
ningar utanför plan som nämns i skrivningen kommer att påverka ytor och markför-
hållanden som är känsliga. Hyresgästföreningen vet heller inte om hur en skyfallsan-
läggning dimensioneras och vilken volym en sådan har relativt bostäder eller natury-
tor, viktiga för människor att vistas i. Eftersom en del av den aktuella planen direkt 
berör ytor som är känsliga och har ett bestående kulturvärde, Lilla Frösunda gård, 
anser Hyresgästföreningen att man mycket tydligare bör redogöra för hur stor areal 
som tas i anspråk vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds park 
och om man till och med kan välja en annan yta, utanför den kulturmärkta parken 
för att kringgå den problematiska planeringen.  
 
Hyresgästföreningen ställer sig starkt kritiska till att exploatera Lilla Frösunda gårds 
parkområde, Hyresgästföreningen motsätter sig en sådan lösning. Hyresgästföre-
ningen tror att ingreppen i Lilla Frösunda gårds park och de biologiska värden som 
finns i en gammal uppvuxen kulturmark måste bevaras intakt och att man bevarar 
dessa områden med ett mångfaldssyfte och för att människorna i området har ett 
starkt behov av att ha gröna ytor omkring sig för att må bra. Hyresgästföreningen 
anser att den delen av Solna med Frösundastaden som skärm mot E4 är så kraftigt 
exploaterad med många stora byggarbetsplatser utefter Kolonnvägen norrut i rikt-
ning mot Ritorp, att man måste bevara de grönområden som finns kvar inom detta 
tillväxtområde öster om järnvägen. 
 
Hyresgästföreningen kräver också att byggproduktionens utförande sker på ett kli-
matsmart sätt där man väger in alla materiella resurser samt minimerar det stora an-
tal transporter till och från byggarbetsplatserna för att minimera utsläpp av växthus-
gaser. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets kli-
matpåverkan. Verksamheterna har ett totalt utsläpp av växthusgaser om ca 11 miljo-
ner ton koldioxid, vilket motsvarar ca 18 % av Sveriges totala utsläpp. Boverket har 
redan 2015 presenterat en förstudie om klimatanpassade miljö- och klimatanpassade 
byggregler, där man blivit medveten om vilka val i byggskedet man måste göra för 
att skapa hållbara miljö- och klimatförhållanden. Hyresgästföreningen förutsätter att 
de aktuella byggobjekten i kv. Tygeln 1 och 3 omfattas av de nu, från och med 1 
januari 2022, uppdaterade miljöreglerna för social, klimatmässig och ekonomisk 
hållbarhet i byggproduktionen av de omfattande byggvolymer (59 600 kvm) som 
visas i detaljplanen över kv. Tygeln 1 och 3. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras. I kvarteret Tygeln finns inte, 
som Hyresgästföreningen skriver, några bostäder och inga bostäder planeras i detta 
kvarter, delvis på grund av riskavstånd från järnvägens transporter av farligt gods. 
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Trafiksituationen har utretts inom planområdet, se mobilitetsutredning på 
www.solna.se/tygeln och kapacitetsutredning för angränsande pågående detaljplan 
www.solna.se/stigbygeln. Exploatering är inte tänkt att ske i Lilla Frösunda gårds 
park, tvärtom är parkens gestaltning, rekreativa funktioner och övriga ekosystem-
tjänster tänkta att stärkas. Se ”Lilla Frösunda och Fröparken - program för sky-
fallsåtgärder” på www.solna.se/tygeln. Ur klimathänseende möjliggör planen en 
förtätning med arbetsplatser i ett mycket gott kollektivtrafikläge, vilket möjliggör 
hållbart resande. Förtätning på redan hårdgjorda ytor ger också förutsättningar för 
att spara annan natur- och parkmark som annars hade behövts tas i anspråk. De-
taljplanen bedöms leda till en grönare och mer attraktiv stadsmiljö, både inom och 
utom planområdet, vilket är positivt även för boende inte minst i närområdet. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd, ömsesidig information 
och dialog mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och Solna stad. Rå-
det ska enligt kommunstyrelsens direktiv följa stadens arbete inom funktionshinder-
området och bevaka att staden fullgör sina åtaganden enligt lagar och tillämpliga 
styrande dokument i staden. Ett av kommunstyrelsen utpekat uppdrag för rådet är att 
fungera som remissinstans och rådgivare inför beslut inom funktionshinderområdet. 
Rådet, som tackar för möjligheten att yttra sig över det rubricerade förslaget till de-
taljplan, avgränsar sig till de aspekter som har särskild relevans ur ett funktionshin-
derperspektiv. 
 
Som framgår av planbeskrivningen ska den nya bebyggelsen uppfylla krav på till-
gänglighet enligt gällande lagstiftning. Entréerna i lågpunkten vid Gårdsvägen och 
stationsgränden kommer, med hänvisning till skyfallshantering, att nås via ett par 
trappsteg. I planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan in-
gång i fastigheten. Rådets uppfattning är att samtliga entréer bör kunna vara tillgäng-
liga och att detta enkelt borde kunna lösas genom anläggande av ramp. 
 
Det är positivt att en tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs på platsen 
under och norr om Målbron. Rådet har i övrigt inga synpunkter på förslaget utifrån 
de frågor som rådet har i uppdrag att bevaka. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära 
entréers tillgänglighet i olika punkter granskas vidare i kommande bygglovskede.  
Gällande lagkrav ska följas. Efter granskning har Fabege valt att behålla sitt befint-
liga kontorshus inom Tygeln 3. Detta gör att tidigare tänkt lösning med sekundär 
entré med trappsteg faller bort för denna tidigare del av planområdet. 
 
Tekniska förvaltningen skriver att det specificerats att det ska finnas förutsättning-
ar för att hantera matavfall, källsortering och brännbart avfall, vilket är bra. Tekniska 
förvaltningen påminner om vikten av att se över dimensioneringen för avfallsut-
rymmena i ett tidigt skede. Utöver detta är det även viktigt att se till att avfallsut-
rymmen, och eventuell dragväg mellan kärlens placering och hämtfordonets upp-
ställningsplats, uppfyller rådande arbetsmiljökrav. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras och delges exploatörerna. 
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Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen 
• Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare i samrådsskedet lämnat syn-

punkter på detaljplanen. SGI finner att deras rekommendationer har beaktats 
och har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget. 

• Ellevio 
• FTI 

 

Remissinstanser som inte har svarat på remissen 
• Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana 
• Region Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
• SSBF - Storstockholms brandförsvar (inkom i samråd, varpå under-

handssamråd skett och SSBF inte har några återstående synpunkter) 
• Polismyndigheten Region Stockholm 
• Stockholm Gas 
• Stokab 
• Solna Hembygdsförening 
• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen (inkom i samråd, 

deras återvinningsstation vid Fröparken berörs dock ej av planen). 
• Skandia Fastigheter (inkom i samrådet). 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen 
Trafikverket, Solna Vatten AB, Norrenergi AB samt Vattenfall Eldistribution AB är 
sakägare enligt fastighetsförteckningen, och även remissinstanser (se rubrik Remiss-
instanser). 

Övriga 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. Redan nu finns en stor 
överetablering av arbetsplatser här, skriver MT. I och med Corona-pandemin är det 
också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fortsätta efter att pan-
demin klingat av. Att satsa på kontor är ute, skriver MT, som anser att det är en stor 
risk att kontoren får stå outhyrda. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbostä-
der, aktivitetslokaler etc.  
 
Förvaltningens kommentar: Planarbetet bedrivs i enlighet planuppdraget, där fler 
kontorsarbetsplatser bedömts vara ett lämpligt utnyttjande av den redan hårdgjorda 
marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, eller 
Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I 
kvarteret Tygeln är det svårt planera för några bostäder, dels på grund av buller, 
dels på grund av rekommenderade skyddsavstånd från järnvägen på grund av 
olycksrisker kopplade till transporter av farligt gods. Det finns inget i planen som 
hindrar att aktivitetslokaler skapas i delar av de nya husen. Olika typer av aktivitets-
lokaler bör kunna medges i de områden där detaljplanen anger centrumändamål. 
Kontor är dock det som i huvudsak planeras att uppföras i planområdet. 
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5. Förändringar efter granskningen 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
• Fastighetsägaren Fabege har framfört önskemålet att behålla det befintliga 

kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. Den befintliga kontorsbyggrätten i 
gällande plan undantas därför ur denna detaljplan. 
 

• Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 avses också bibehållas men, i 
stället för att vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i 
rampens fasadliv i bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garage-
planet ska stängas för biltrafik. Bottenvåningen under garagerampen kan 
nyttjas till cykelparkering och cykelverkstad, eller till centrumändamål om 
tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 

 
• Plankarta, planbeskrivning, gestaltningsprogram, riskutredning, PM dagvat-

ten samt skyfallsutredning har uppdaterats i enlighet med denna förändring. 

Skyfall 
• Skyfallsutredningen har uppdaterats. Efter föreslagna skyfallsåtgärder ger ett 

dimensionerande skyfall enligt modellen en maximal vattennivå av +4,36 
meter över nollplanet (höjdsystem RH 2000) i Gårdsvägens lågpunkt, men 
det finns även vissa andra lokala lågpunkter. 
 

• Justerat för detaljplanens undantagande av befintligt kontorshus (som saknar 
taksarg) inom Tygeln 3 (där det hus som föreslogs i samråd och granskning i 
jämförelse föreslogs ha ett låglutande tak med sarg), blir den maximala vat-
tennivån i Gårdsvägens lågpunkt (vid ”stationsgränden”) +4,39 meter. 

 
• Höjdsättning av marknivåer och skyddsbestämmelser (m + index) med hän-

syn till maximala vattennivåer vid dimensionerande skyfall har setts över ef-
ter den uppdaterade skyfallsutredningen. 

 
• Invid Gårdsvägens lågpunkt ska exempelvis enligt bestämmelse m1 och m2 

byggnader utformas så att de inte skadas vid en vattennivå på +4,60 meter, 
vilket innebär en säkerhetsmarginal på 0,21 meter utifrån modellerat resultat. 

 
• Tillrinningen till de tänkta magasinen har kontrollerats och magasinens vo-

lym därefter justerats så att magasinen ska fyllas upp (och inte stå delvis out-
nyttjade) vid ett dimensionerande skyfall. 

 
• I skyfallsmodelleringen har det observerats att de ”platta” (låglutande) tak 

med sarg som avses uppföras har en fördröjande effekt om cirka 70 mm vid 
dimensionerande skyfall, varför en planbestämmelse lagts till för att säker-
ställa avsedd takutformning och dess fördröjande effekt. 
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Markföroreningar 
• En PM angående klorerade alifater i grundvatten har tagits fram inför pla-

nens godkännande och antagande. Dess slutsatser sammanfattas i detta 
granskningsutlåtande samt i planbeskrivningen. 

Risk 
• Riskutredning, plankarta och planbeskrivning har uppdaterats med skyddsbe-

stämmelser för den stationsbyggnad som detaljplanen möjliggör. 
 
• Vissa riskbestämmelser har förtydligats. 

 
• Centrumändamål har tagits bort för prickmarken (där byggnader ej får uppfö-

ras) närmast spåren, efter synpunkt från Trafikverket och länsstyrelsen. 

Miljöprogram 
• Ett miljöprogram har tagits fram och knyts till exploateringsavtalet. 

Revideringar av plankarta och planbeskrivning i urval 
• Planbeskrivningen har förtydligats så att det framgår att en tredje stationsen-

tré möjliggörs i planen men att någon sådan ej är beslutad. Behovet av en 
mittentré till Solna station ska fortsätta utredas efter detaljplanens antagande.  
 

• Plankartan revideras inför antagande så att centrumändamålet tas bort för den 
prickade marken invid Ostkustbanan, tillsammans med vissa andra mindre 
ändringar som gjorts efter underhandssamråd med Trafikverket. Bland annat 
skärps bestämmelserna för Skanskas fastighet Tygeln 1 med ett högsta antal 
(max 10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd till dessa från 
spårmitt (minst 10 meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank ska 
uppföras längs fastighetsgräns mot järnvägen. 

 
• En ny generell bestämmelse har lagts till angående fördröjning av skyfall på 

tak (I skyfallsmodellen har observerats att cirka 70 mm regn vid ett skyfall 
tillfälligt kan fördröjas på de tak som planeras utföras platta och med en 
cirka 20 cm hög taksarg). 

 
• En ny administrativ bestämmelse om marklovplikt innebär att marklov även 

kommer att krävas för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
Detta för att säkerställa att möjligheten att ta hand om dagvatten och skyfall 
inte försämras i framtiden inom området. 

 
• Ändringar i enlighet med inkomna synpunkter, i enlighet med ovan nämnda 

förändringar i planen och dess underlag, samt för att förtydliga. 
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6. Synpunkter som inte har tillgodosetts 
Detta granskningsutlåtande redovisar yttranden från granskningen. Nedan listas de 
som yttrat sig under samråd och/eller granskning, vars synpunkter eventuellt inte har 
tillgodosetts. 
 

• Skandia Fastigheter (samråd) 
• Region Stockholm, Trafikförvaltningen (samråd och granskning) 
• Trafikverket (samråd och granskning) 
• Vattenfall Eldistribution (samråd och granskning) 
• Hyresgästföreningen Solna (granskning) 
• MT (Solnabo) (granskning) 

 
 
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Erik Nordenstam 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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