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1. Bakgrund  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en transformatorstation (regionnätstation). 
Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en 
dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall. Syftet med dagvattenanläggningen är 
att säkerställa dagvatten- och skyfallshanering inom planområdet och samtidigt tillföra 
upplevelsevärden och ekosystemtjänster i staden genom att skapa en väl gestaltad grönyta med 
trädplantering och vegetation. 
 
Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 (§ 123) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny regionnätstation. Planarbetet 
betraktas som påbörjat vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. 
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planarbetet den 19 augusti 2015 (§ 94). 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 maj 2017 (§ 49), att planförslaget skulle 
ligga till grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda 
har under samrådstiden 22 maj 2017 – 30 juni 2017 beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget. Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna Centrum och i Solna stadshus. 
Samrådsmöte hölls den 13 juni 2017 i Solna Stadsbibliotek. Yttranden från samrådet har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, Solna stad 2021-10-07. 
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Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 (§ 105), att planförslaget 
skulle ligga till grund för granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och 
andra berörda har under granskningstiden 3 november 2021 – 10 december 2021 beretts tillfälle 
att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna 
Centrum och i Solna stadshus. Yttranden från granskningen sammanställs och bemöts i detta 
dokument.  

2. Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden. Yttrandena återfinns även under rubrik 
”3. Yttranden under granskningen”. För ökad läsbarhet har de vid behov kortats ned. Alla 
yttranden finns oavkortade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Yttranden i korthet  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligt behöver visa att de åtgärder som föreslås är tillräckliga 
och genomförbara för att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Länsstyrelsen anser även 
att kommunen behöver visa att den föreslagna skyfallsytan är tillräcklig för att ta hand om 
vattnet, samt föreslår att kommunen undersöker högre skyddsnivåer än 100-årsregn.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har förtydligats avseende miljökvalitetsnormer samt 
översvämningsrisk. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen medverkar till en förbättrad situation 
för recipienten. Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med en analys av en högre 
skyddsnivå än ett 100-årsregn för regionnätstationen. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet bedöms inte 
påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av lågpunktens storlek och utbredning vilket medför att 
och vattnet fyller andra platser innan det når planområdet. Dagvattenutredningen har även kompletterats med 
beräkningar som visar att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet. Plankartan har 
kompletterats med planbestämmelser för att säkerställa högre säkerhetsnivåer och marginal.  
 
Storstockholms brandförsvar anser att riskbedömningen behöver utvecklas gällande avstånd mellan 
planerat bostadsområde och transformatorstationen. SSBF ställer sig också frågande till om 
avståndet/skyddet mot bensinstationen är tillräckligt avseende risker från transformatorstationen.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Riskanalysen har kompletterats med utförligare resonemang och referenser. Riskanalysen har även kompletterats 
med en utförligare beskrivning av avstånd till drivmedelstationen samt även avståndet mellan parkeringsplatser och 
påfyllningsanslutningen till cistern. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och 
lokaliseringen av transformatorstationen bedöms inte utgöra hinder för fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. 
 
Statens geotekniska institut anser att stabiliteten för planområdet bedöms vara tillfredställande under 
förutsättning att planerade stödmurar i planområdets södra del kommer grundläggas direkt på 
berg. Schaktslänter rekommenderas att utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av 
bergförstärkning. SGI anser att eventuella kvarstående slänter utanför huskroppar behöver kunna 
hållas långsiktigt stabila, så att de går att besiktiga och vid behov underhålla. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot någon bergsslänt utan kommer att 
konstrueras fristående inom fastigheten och byggas in mot den planerade stödmuren i sydöst. Mot sydväst ansluter 
byggnaden mot befintlig slänt och marknivå. Inga andra stödmurar planeras inom planområdet.  
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Norrenergi meddelar att de har befintliga fjärrkyla och fjärrvärmeledningar i Solnavägen utanför 
det berörda kvarteret och förutsätter att de beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningarna har beaktats och påverkas inte av detaljplanen. Ledningarna ligger som närmast cirka 7 meter från 
fastighetsgräns/plangräns.  
 
Solna Vatten har befintliga ledningar för VA i konflikt med planerad bebyggelse som behöver 
flyttas till nytt läge. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt 
måste tecknas innan planen kan antas. Avtal krävs också med fastighetsägaren av Tomteboda 7 
gällande föreslagen ledningsomläggning. Då planområdet har utvidgats påverkas även Solna 
vattens befintliga vattenledning i utkanten av fastigheten mot Solnavägen, den behöver ett u-
område 3 meter från centrumlinjen på ledningen. Murar är inte lämpliga över befintlig 
vattenledning, och kan komma att innebära krav på flytt av ledning. Träd, skyfallsyta och annat 
som kan komma att placeras ovanför ledning måste placeras så att det inte riskerar att orsaka 
skada eller försvårar åtkomsten till ledningar.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Avtal med fastighetsägaren av Tomteboda 7 ska finnas innan detaljplanen godkänns. Ett u-område mot 
Solnavägen har lagts in på plankartan. Träd kommer inte att planteras inom u-områden och skyfallsytan ska 
utformas så att den inte påverkar vattenledningen. Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid 
behov av ledningsåtkomst, denna lösning har stämts av med Solna vatten och fastighetsägaren inför godkännande.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor anser att transformatorstationen behöver byggas in för att inte 
bullernormerna ska överskridas. Detta är viktigt ur allmän synpunkt och har också särskild 
betydelse för personer med sådan hörselfunktionsnedsättning som skapar särskild känslighet för 
buller. Rådet för funktionshinder vill också se att man i det fortsatta arbetet med utformningen av 
regionnätstationen arbetar med tillgänglighet.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ett avsnitt om tillgänglighet har lagts till i planbeskrivningen. Tillgänglighet i byggnader hanteras i bygglovskedet. 
Förutsättningar för att skapa en bra miljö avseende buller säkerställs genom en bestämmelse på plankartan. 
Vidare säkerställs åtgärderna i ett miljöprogram som kopplas till ett exploateringsavtal mellan Staden och 
exploatören.  
 
Preem AB (publ) anser att verksamheten måste kunna fortsätta bedrivas på samma sätt som 
tidigare, och att detaljplanen inte ska påverka rådigheten av fastigheten, samt att hänsyn tas till 
skyddsavstånd.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och detaljplanen bedöms därmed inte utgöra något 
hinder för fortsatt tillstånd för bensinstationens verksamhet.  Några risker som i byggskedet skulle kunna utgöra 
hinder för Preems verksamhet har inte identifierats. Placering av eventuella byggbodar inom fastigheten kan ske på 
tillräckliga avstånd från bensinstationens anläggningsdelar. 
 
Fastighetsägaren till Kappelanen 7 anser sammanfattningsvis att det i vissa delar saknas korrekt analys 
eller har dragits felaktiga slutsatser. Synpunkterna rör omhändertagande av dagvatten, ventilation 
med hänsyn till buller, fasadmaterial, avsaknad av byggnader i sektioner, samt nockhöjd. Detta 
medför att Detaljplanen för Tomteboda 10 ger en felaktig vägledning i vissa delar, och därför bör 
revideras och gå ut på granskning ånyo innan planen kan tänkas antas av Solna stad. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs Solnavägen. En övergripande 
strategi inom staden för hela området behöver och planeras att tas fram för att hantera skyfallssituationen i det 
större perspektivet. En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller 
på fasad mot Tomteboda 2 har införts på plankartan. Detaljer om teglets exakta utformning och kulörer på 
övriga delar av fasaden hanteras och bedöms i bygglovsprövningen. Sektionen i gestaltningsprogrammet har 
kompletterats. En sänkning av rumshöjderna bedöms inte vara möjlig med hänsyn till den tekniska utrustning 
som behöver inrymmas.  
 
Brf Tomteboda 1 vill att Staden säkerställer att de boende inte drabbas negativt av 
regionnätstationen, med avseende på buller och risk för vagabonderande strömmar. Yttrandet 
besvaras tillsammans med yttranden från privatpersoner med en samlad kommentar i slutet av 
avsnittet under rubrik ”3. Yttranden under granskningen”.         
 
9 privatpersoner har inkommit med yttranden. Yttranden gäller främst en oro för att planförslaget 
kommer innebära en försämring för boendesituationen i området avseende buller, 
elektromagnetiska fält samt vagabonderande strömmar. Yttranden från privatpersoner återges alla 
i sin helhet eller sammanfattade under rubrik ”3. Yttranden under granskningen” nedan och 
besvaras tillsammans med yttrandet från Brf Tomteboda 1 med en samlad kommentar i slutet av 
avsnittet.         

3. Yttranden under granskningen  

Remissinstanser 
 
Länsstyrelsen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Kommunen behöver tydligt visa att de 
åtgärder som föreslås är tillräckliga och genomförbara för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
kan följas. Exempelvis föreslår kommunen att en grönyta ska utgöra infiltrationsyta. Dock består 
denna yta av fyllnadsmassor, lera och berg i dagen, vilket gör infiltration svårt. 
 
I dagvattenutredningen framgår att den befintliga föroreningsbelastningen från området innebär 
att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det framgår dock inte om denna nivå är tillräcklig utifrån 
recipientens behov. Kommunen behöver redogöra för hur planens genomförande leder till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas utifrån ett recipientperspektiv. 
 
Översvämningsrisk 
Inom planförslaget finns en lågpunkt som tar emot vatten från tre större avrinningsområden. I 
och med planens genomförande höjs marken inom området och lågpunkten byggs bort. För att 
detta inte ska innebära att omkringliggande områden drabbas negativt av planens genomförande 
föreslår kommunen att en ny fördröjningsyta ska skapas inom planområdet. 
 
Kommunen har inte visat att den föreslagna skyfallsytan är tillräcklig för att ta hand om vattnet. 
Det framgår inte att markens reglerade genomsläpplighet på plankartan är tillräckligt för att 
kunna ta omhand minst ett 100-årsregn med klimatfaktor. Kommunen behöver förutom 
höjdsättning även säkerställa övriga skyddsåtgärder som dagvattenutredningen föreslår. Bland 
annat föreslår kommunen låga murar, för att begränsa att vatten tar sig in i planområdet från 
omkringliggande områden. 
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Eftersom nätstationen kan utgöra en samhällsviktig verksamhet anser Länsstyrelsen att 
kommunen bör motivera att ett 100-årsregn med klimatfaktor är en tillräcklig nivå av skyfall att ta 
hänsyn till. Om nätstationen är viktig för kommunens elförsörjning kan det vara befogat att 
undersöka även högre skyddsnivåer. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har förtydligats med en beskrivning av hur den planerade 
dagvattenanläggningen kommer att rena vattnet för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas. Handlingarna har även förtydligats med en beskrivning av hur miljökvalitetsnormerna följs ur ett 
recipientperspektiv. Då markens sammansättning består av fyllnadsjord, lera och berg är möjligheten för 
fullständig infiltration av dagvatten i marken begränsad. Dagvattenanläggningen planeras att utformas som en torr 
damm och är till för att fördröja för att jämna ut flödestoppar före avledning till det allmänna dagvattensystemet. 
Anläggningen syftar även till att rena dagvattnet för att inte äventyra recipientens förmåga att uppnå uppsatta 
miljökvalitetsmål. Rening sker genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. Reningsförmågan ökar även 
genom att infiltration delvis sker ner i marken och planerade växter bidrar också till viss absorption av 
föroreningar. 
 
Den planerade dagvattenanläggningen som ska rena och fördröja dagvatten medför att belastningen av både 
föroreningshalter och föroreningsmängder på recipienten minskar vid planerad markanvändning jämfört med 
nuvarande markanvändning. Om detaljplanen inte genomförs kommer dagvatten från planområdet att fortsatt 
avledas till recipienten utan fördröjning och rening. Detaljplanen medverkar till att rening av dagvatten från ytan 
skapas. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen medverkar till en förbättrad situation för 
recipienten. Planen bedöms därmed inte innebära någon otillåten försämring eller något äventyrande av 
miljökvalitetsnormerna för recipienten och vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.  
 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med en analys av en högre skyddsnivå än ett 100-
årsregn för regionnätstationen. Analysen visar på att när regnet blir större än ett 100-årsregn fylls främst 
lågpunkter västerut vid rondellen i korsningen Solnavägen/Solna Kyrkväg i avrinningsområdet. Vattendjupet 
inom planområdet stiger ytterligare cirka 1–2 dm. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet bedöms därmed 
inte påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av lågpunktens storlek och utbredning vilket medför 
att och vattnet fyller andra platser innan det når planområdet. Analysverktyget som har använts har dock vissa 
begränsningar och analysen ska ses som en indikation på konsekvenserna av större regnhändelser.  
 
För att säkerställa en ännu högre säkerhetsnivå och marginal vid ett större regn än ett 100-årsregn kommer 
känslig teknisk utrustning inte att placeras under nivån + 10,2. En planbestämmelse om att teknisk utrustning i 
byggnader ska utformas och placeras så att den ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av 
10,2 meter av angivet nollplan har införts på plankartan för all kvartersmark. 
 
För att visa att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet har dagvattenutredningen 
kompletterats med beräkningar som visar att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet. För 
att säkerställa att den planerade skyfallsytans funktion och att minst 600 kubikmeter vatten kan fördröjas inom 
planområdet vid skyfall har en planbestämmelse införts på plankartan som reglerar att en yta för fördröjning av 
minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska finnas inom angivet egenskapsområde. Skyfallsvattnet planeras att 
fördröjas i en skålad torr damm som rymmer erforderlig volym.  
 
Murar föreslås uppföras längs med fastighetsgräns mot Solnavägen samt mot fastigheterna Tomteboda 7 och 8. 
Murarna kommer främst fungera som ett påkörningsskydd samt som barriär mellan oskyddade trafikanten och 
den nedsänkta grönytan. Då det fortfarande kommer att finnas öppningar längs med fastighetsgränsen mot 
omgivande fastigheter kommer murarna inte få någon större betydelse vid skyfall och översvämning då vattnet 
kommer att kunna rinna mellan fastigheterna. Murarna är därför inte nödvändiga för att säkerställa 
skyfallshanteringen.  
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Storstockholms brandförsvar 
SSBF anser att det är otydligt om riskerna beaktats tillräckligt och ifrågasätter därför 
lämpligheten i ett så pass kort avstånd mellan planerade bostäder och förskolan till 
transformatorstationen. Riskbedömningen för endast enkla kvalitativa resonemang om brand 
och explosion och har inga referenser. Avståndet till den befintliga snabbmatsrestaurangen och 
bostadshuset är ca 20 meter och avståndet till den planerade bebyggelsen (inkl. förskola) sydöst 
om transformatorstationen kommer vara på ca 10 meters avstånd. Om inte avståndet/skyddet 
mot bensinstationen är tillräckligt avseende risker från transformatorstationen kan det 
omöjliggöra fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. Detta gäller även avståndet mellan 
parkeringsplatser och påfyllningsanslutning till cistern. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Riskanalysen har kompletterats med utförligare resonemang och referenser. Riskanalysen har även kompletterats 
med en utförligare beskrivning av avstånd till drivmedelstationen samt även avståndet mellan parkeringsplatser och 
påfyllningsanslutningen till cistern.  
 
Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i transformatorstationen bedöms vara så 
låg att lokaliseringen av transformatorstationen inte utgör någon allvarlig risk för omgivningen. Vad gäller 
olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för omgivande bebyggelse vara 
acceptabel med de riskreducerande åtgärder som föreslås. Närheten till bensinstationen bedöms inte utgöra något 
hinder för detaljplanen ur ett riskperspektiv.  De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och 
lokaliseringen av transformatorstationen bedöms inte utgöra hinder för fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. 
 
Statens geotekniska institut 
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i 
PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion ska klarläggas i planskedet. 
 
Stabiliteten för planområdets bedöms i [2] vara tillfredsställande för befintliga och planerade 
förhållanden. Under förutsättning att planerade stödmurar i planområdets södra del kommer 
grundläggas direkt på berg har SGI inga invändningar mot denna bedömning. 
 
I [2] anges att bergschakt kommer bli aktuellt i sydöstra delen av den planerade 
nätverksstationen och för del av planerat fördröjningsmagasin. Schaktslänter 
rekommenderas att utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av bergförstärkning. 
 
Vidare anges i [2] att det inte är bestämt om huskonstruktioner ska ansluta mot (och ges stöd 
för) konstruerade bergsslänter eller ej. SGI anser att eventuella kvarstående slänter utanför 
huskroppar behöver kunna hållas långsiktigt stabila, så att de går att besiktiga och vid behov 
underhålla. SGI instämmer i de rekommendationer som ges, men överlåter till kommunen 
och länsstyrelsen att bedöma om eventuella bergförstärkningsåtgärder och dylikt behöver 
säkerställas med en bestämmelse i plankartan. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
På angränsande fastighet mot sydost planeras en stödmur längs med den planerade lokalgatan. Den stödmuren 
hamnar inte inom planområdet. Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot någon 
bergsslänt utan kommer att konstrueras fristående inom fastigheten och byggas in mot den planerade stödmuren i 
sydöst. Mot sydväst ansluter byggnaden mot befintlig slänt och marknivå. 
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Inga andra stödmurar planeras inom planområdet. De murar som planeras är lägre murar i fastighetsgräns som 
inte har funktionen av stödmur.  
 
Bergförstärkningsåtgärder bedöms inte behöva säkerställas på plankartan.  
 
Norrenergi 
Norrenergi har befintliga fjärrkyla och fjärrvärmeledningar i Solnavägen utanför det berörda 
kvarteret och förutsätter att de beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningarna har beaktats och påverkas inte av detaljplanen. Ledningarna ligger som närmast cirka 7 meter från 
fastighetsgräns/plangräns.  
 
Solna vatten 
Solna Vatten har befintliga ledningar för VA i konflikt med planerad bebyggelse. De behöver 
flyttas till nytt läge. Exploatören måste utreda att en flytt av ledningen är möjlig att genomföra 
och att det finns utrymme att flytta den till. Sådan flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett 
avtal mellan exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen 
kan antas.  
 

 
 
Föreslagen ledningsomläggning förutsätter att det finns ett avtal med fastighetsägaren av 
Tomteboda 7. Avtalet ska ge rätt för ledningsdragning över Tomteboda 7 och även avtala om att 
fastighetsägaren ska godkänna en 6 m bred ledningsrätt när VA-ledningarna är lagda.  
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Då planområdet har utvidgats så påverkas även Solna Vattens befintliga vattenledning i 
utkanten av fastigheten mot Solnavägen. Den behöver ett u-område som sträcker sig 3 m 
från centrumlinjen på ledningen. 
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En mur är tänkt att placeras längs med Solnavägen, rakt över befintlig vattenledning, 
vilket inte är lämpligt. Om muren måste vara kvar behöver ledningen flyttas till nytt läge 
på exploatörens bekostnad. Träd får inte planteras så att de kan skada/påverka befintlig 
vattenledning. Inte heller skyfallsytan får påverka vattenledningen. 
 
Muren som korsar u-området i sydväst måste utföras så att den inte skadar/påverkar VA-
ledningarna samt att den är lätt demonterbar vid behov av ledningsåtkomst. 
 
U-område krävs om de allmänna VA-ledningarna ligger inom kvartersmark. 
 
Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (tex skelettjordar, växtbäddar och 
avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att åtkomsten till VA-ledningarna 
begränsas. De får heller inte riskera att orsaka någon skada på VA-ledningarna. Inte heller 
cykelställ, fasta bänkar, busskurer, trappor, murar mm får placeras så att åtkomsten till Solna 
Vattens ledningar försvåras. Beläggning över VA-ledningar måste vara sådan att den är lätt att 
återställa efter ingrepp. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Avtal med fastighetsägaren av Tomteboda 7 ska finnas innan detaljplanen godkänns.  
 
Ett u-område mot Solnavägen har lagts in på plankartan. Träd kommer inte att planteras inom u-områden och 
skyfallsytan ska utformas så att den inte påverkar vattenledningen.  
 
Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid behov av ledningsåtkomst, denna lösning har stämts av 
med Solna vatten och fastighetsägaren inför godkännande.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 
Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd, ömsesidig information och dialog 
mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och Solna stad. Rådet ska enligt 
kommunstyrelsens direktiv följa stadens arbete inom funktionshinderområdet och bevaka att 
staden fullgör sina åtaganden enligt lagar och tillämpliga styrande dokument i staden. Ett av 
kommunstyrelsen utpekat uppdrag för rådet är att fungera som remissinstans och rådgivare inför 
beslut inom funktionshinderområdet. 
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Rådet, som tackar för möjligheten att yttra sig över det rubricerade förslaget till detaljplan, 
avgränsar sig till de aspekter som har särskild relevans ur ett funktionshinderperspektiv. 
 
Rådet konstaterar att transformatorstationen behöver byggas in för att inte bullernormerna ska 
överskridas. Bullerutredningen visar att det är möjligt att göra en sådan inbyggnad och därmed 
uppnå godtagbara ljudnivåer. Detta är viktigt ur allmän synpunkt och har också särskild betydelse 
för personer med sådan hörselfunktionsnedsättning som skapar särskild känslighet för buller. 
 
Det är angeläget att regionnätstationen utformas på ett sådant sätt att god tillgänglighet uppnås 
även för driftpersonal och andra besökare med funktionsnedsättning, till exempel 
rörelsefunktionsnedsättning. Detta är något som i huvudsak inte behandlas i detaljplanen utan 
bör beaktas i det fortsatta arbetet. Rådet för funktionshinderfrågor är gärna dialogpartner om så 
önskas. 
 
Rådet har i övrigt inga synpunkter på förslaget utifrån de frågor som rådet har i uppdrag att 
bevaka. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: Ett avsnitt om tillgänglighet har lagts till i planbeskrivningen. 
Tillgänglighet i byggnader hanteras i bygglovskedet. Förutsättningar för tillgänglighet säkerställs i detaljplanen och 
bedöms finnas.  
 
Förutsättningar för att skapa en bra miljö avseende buller säkerställs genom en bestämmelse på plankartan som 
reglerar att buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd 
än 10 meter från fastighetsgräns samt en bestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot 
Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2. Vidare säkerställs åtgärderna i ett miljöprogram som kopplas till ett 
exploateringsavtal mellan Staden och Exploatören.  
 
Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen: 

• Lantmäterimyndigheten 

• Trafikverket 

• Trafikförvaltningen 

• Norrvatten 

• Stockholm exergi 

• Svenska kraftnät 

• Vattenfall Eldistribution 

• Tekniska förvaltningen 
 
Remissinstanser som inte har svarat på remissen: 

• Polismyndigheten Region Stockholm 

• Ellevio 

• Telia Sonera Skanova 

• Stockholm gas 

• Stokab 

• Telenor 

• Hyresgästföreningen 

• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen 

• Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan (FUT)  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
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Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  
 
Preem AB 
Preem AB (publ), nedan Preem, får härmed i egenskap av fastighetsägare till fastigheten 
Tomteboda 8, inkomma med följande synpunkter angående ovan rubricerade förslag  
till detaljplan, då vi bedömer att Preem berörs av föreslagen planändring.   
 
Preem bedriver idag en mycket lönsam bemannad drivmedelstationsverksamhet och hanterar 
brandfarliga varor och särskilda skyddsavstånd måste respekteras både under och efter 
genomförandetid av byggnationer. 
  
Preem har tagit del av utskickade granskningshandlingar och ser i Samrådsredogörelsen att 
Förvaltningen hos kommunen i den föreslagna planen beskriver hur man anser att hänsyn tagits 
till Preems verksamhet.  
 
Vi vill dock ännu en gång poängtera att Preem måste kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet 
på samma sätt som tidigare och att planändringen inte på något sätt ska påverka rådigheten av 
fastigheten samt att hänsyn tas till skyddsavstånd även under byggnationstiden av nätstationen 
och inte heller under den tiden inskränker på Preems verksamhet.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas 
och detaljplanen bedöms därmed inte utgöra något hinder för fortsatt tillstånd för bensinstationens verksamhet.  
Några risker som i byggskedet skulle kunna utgöra hinder för Preems verksamhet har inte identifierats. Placering 
av eventuella byggbodar inom fastigheten kan ske på tillräckliga avstånd från bensinstationens anläggningsdelar. 
 
Kappelanen 7  
(Sammanfattat yttrande) Fastighetsägaren ställer sig positiv till utveckling i området samt förstår 
detaljplanens huvudsyfte. Däremot finner fastighetsägaren att kommunen i stora delar åsidosätter 
sitt ansvar/skyldighet gentemot omkringliggande fastigheter, fastighetsägare, kommuninvånare 
och sig själva som sakägare. Nedan följer de punkter där Fastighetsägaren anser att det saknas 
korrekt analys eller där det har dragits felaktiga slutsatser vilket gör att detaljplanen för 
Tomteboda 10 inte uppfyller de krav som kommunen bör säkerställa i framtagandet av nya 
detaljplaner. 
 
Fastighetsägaren anser att  

• vid anläggning av ny park- och fördröjningsbädd bör denna utformas som en gedigen 
recipient för dagvatten och extremskyfall, med betydligt större volym än vad idag anges. 
Alternativt föreslår fastighetsägaren att planförslaget omarbetas så att avrinning kan / 
skall ske från omgivande avrinningsområden till densamma, samt att dessa 
fördröjningsåtgärder utökas så att en betydande volym av områdets dagvatten kan 
omhändertas. 

• det i plankartan även skall föreskrivas att all ventilation (frånluft) måste förläggas åt 
sydväst (åt McDonalds & tågspår) med hänsyn till det buller som frånluftsventialtion kan 
tänkas medföra.  

• det skall föreskrivas i planbeskrivningen att transformatorstationerna skall muras med 
handslaget tegel – allra helst återvunnet från byggnad uppförd omkr. 1950-talet för att 
efterlikna bostadshuset i Solna kyrkby.  
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• planbestämmelserna bör utökas så att annat uppförande än platsmurad tegelfasad 
utesluts. Med föreslaget tillägg kan Solna stad säkerställa båda materialval samt metodik, 
vilket borgar för ett fint slutresultat.  

• sektioner inte redovisar vissa delar av befintlig och ny bebyggelse.   

• angivna plushöjder för transformatorstationerna sänks med 1,5 meter på plankarta och 
således får högsta nockhöjd över nollplan om; h1 = 22,5, h2 = 17,5, h3 = 13,5. 

 
Fastighetsägaren anser sammanfattningsvis att det i vissa delar saknas korrekt analys eller har 
dragits felaktiga slutsatser. Detta medför att detaljplanen för Tomteboda 10 ger en felaktig 
vägledning i vissa delar, och därför bör revideras och gå ut på granskning ånyo innan planen kan 
tänkas antas av Solna stad. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs Solnavägen. Det finns en begränsad 
möjlighet att påverka den större lågpunkten genom åtgärder inom planområdet då planområdet utgör en liten del 
av den totala ytan för avrinningsområdet. En större volym för omhändertagande av skyfall inom planområdet 
bedöms inte kunna bidra till någon betydande förändring av översvämningssituationen i den betydligt större 
lågpunkten som finns. En övergripande strategi inom staden för hela området behöver och planeras att tas fram för 
att hantera skyfallssituationen i det större perspektivet. 
 
En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller på fasad mot 
Tomteboda 2 har införts på plankartan för att säkerställa att inga fläktar för utluft placeras på dessa fasader. 
 
Detaljplanen reglerar att fasadmaterial ska vara huvudsakligen rött tegel för byggnader och murar. Detaljer om 
teglets exakta utformning och kulörer på övriga delar av fasaden hanteras och bedöms i bygglovsprövningen.  
 
Sektionen i gestaltningsprogrammet har kompletterats för att även visa befintliga bostadshus öster om Solnavägen. 
 
Höjderna i regionnätstationen är anpassade efter de tekniska installationer som är nödvändiga att inrymma i 
byggnaden. En sänkning av rumshöjderna bedöms inte vara möjlig med hänsyn till den tekniska utrustning som 
behöver inrymmas.  
 
Brf Tomteboda 1 
Det har inkommit information till styrelsen för Brf Tomteboda 1 i Solna angående den 
regionnätstation som ska byggas strax utanför vår fastighet. 
 
Så anledningen att vi skriver till er är för att vi vill att ni säkerställer att de boende inte 
drabbas negativt pga. regionnätstationen. Som vi har förstått det råder olika uppgifter i 
utredningar samt planhandlingar och det finns risk att bullerkraven inte klaras. Vi vill att ni 
säkerställer att regionnätstationen bullerdämpas så att bullerkraven som finns angivna på 
plankartan för regionnätstationen klaras. Mycket viktigt för oss att regionnätstationen inte 
blir störande för de boende då vi redan är drabbade av en del störningar. Dessa kommer t. 
ex från den passerande tågtrafiken. 
 
Även våra vattenledningar kan bli drabbade som vi förstår det av denna typ av station med 
risk för att vagabonderande strömmar uppstår, detta vill vi så klart också att ni säkerställer 
att det inte kommer ske.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
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Yttranden från 9 privatpersoner/boenden: 
 
AW 
Som boende på Fogdevreten vill jag framföra mina synpunkter gällande regionnätstationen som 
planeras byggas mycket nära vårt bostadsområde. 
 
Enligt uppgift kommer regionnätstationen vara i bruk dygnet runt och avge buller i form av ett 
tonalt ljud, dvs. en ton som aldrig slutar låta. Ett tonalt ljud bedöms av Boverket och 
Naturvårdsverket som särskilt störande, och det ställs därför hårda krav för sådant buller 
nattetid. 
 
Då bostadsområdet redan idag är tungt bullerbelastat av Tomteboda bangård med ca 1200 
tågpassager per dygn som passerar nära våra sov- och vardagsrumsfönster, behöver vi de tysta 
stunder när tågen inte passerar under några timmar nattetid. Om dessa tysta stunder skulle 
fyllas med ett tonalt buller från regionnätstationen, skulle situationen bli ohållbar för oss. 
 
Vi vill därför att ni säkerställer att regionnätstationen ljuddämpas så mycket som möjligt, och att 
ventilationsöppningar och fläktar mm placeras så långt bort från våra bostäder som möjligt. 
Planbestämmelsen för skydd mot störning, som finns på plankartan för regionnätstationen, är 
bra och nödvändig för en fortsatt bra boendemiljö, dvs. planbestämmelsen ”Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 
meter från fastighetsgräns. Tacksam för att ni säkerställer att den planbestämmelsen följs. 
 
Slutligen vill vi också att ni säkerställer att de elektromagnetiska fälten inte överstiger riskfyllda 
nivåer i närliggande bostäder. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
LA 
Jag bor på Fogdevreten 14 i Solna och har förstått att det planeras att bygga en ny nätstation 
nedanför min port. Efter att ha tagit del av den utredning som har gjorts med hänsyn till 
påverkan av boendemiljön i området har jag vissa funderingar och invändningar. Först och 
främst är skalan i kartan felaktig och konsekvenserna av det är uppenbara - om alla avstånden är 
felaktiga så blir även markeringarna för buller osv felaktiga i relation till fastigheterna i området. 
Området jag bor i är redan bullrigt med tåg på ena sidan, bilar på andra och ambulanshelikoptrar 
till Karolinska ovanför. Dessa typer av buller stör främst dagtid medan det om natten oftast är 
väldigt tyst. Att få en nätstation som ger ut en och samma ton dygnet runt kan potentiellt 
ödelägga boendemiljön fullständigt. 
 
Planbestämmelsen som finns med på plankartan är jättebra! Det jag är orolig för är att mätningar 
och utlåtanden i hela dokumentet har utförts med bristfällig information. Byggnaden som 
beskrivs i planbestämmelsen är inte av samma utförande som den som verkar att planeras att 
byggas. Den planerade byggnaden har i själva verket stora ventilationshål i fasaden som vetter 
snett mot min portuppgång. Efter besök vid liknande nätstationer kan 
jag inte annat än att känna oro för en sådan design. Dessutom planeras fler bostäder och även 
förskola i närheten av den här stationen och då bör man också ta hänsyn till elektromagnetiska 
fälten. Dessa avtar efter avståndet i kubik om jag inte har sovit på fysiklektionerna och då spelar 
avståndet från nätstationen en helt avgörande roll i dess påverkan på miljön i dess närhet. 
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Jag förstår att nätstationen behövs men jag vill gärna att fler ansvariga tar sig tid att se till att den 
uppförs på bästa möjliga sätt enligt en väl framtagen planbestämmelse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MH 
Jag bor på Fogdevreten. Det har kommit till min kännedom att en Regionnätstation planeras att 
byggas mycket nära vårt bostadsområde och jag tagit del av ritningar och övriga dokument.  
Tycker det i stort ser bra ut men vill göra er i byggnadsnämnden och politiker i kommunen 
uppmärksamma på några saker som säkerställer att vår boendemiljö blir fortsatt bra. 
 
Jag önskar att ni säkerställer att regionnätstationen ljuddämpas så mycket som möjligt, och att 
ventilationsöppningar och fläktar mm placeras så långt bort från våra bostäder som möjligt så att 
det säkerställs att den inte blir störande. Så säkerställ bullernivå och att elektromagnetiska fält är 
inom säkerhetsnivån. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MT 
(Sammanfattat yttrande) Boende skriver att det finns uppgifter som skiljer sig åt i underlagen som 
kan innebära att kraven på skydd mot störningar riskerar att inte klaras.  
 
Boende anser att:  

• Planbestämmelsen "Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns" är mycket bra och 
mycket viktig, samt vill att Staden bevakar och säkerställer att den bestämmelsen efterlevs. 

• Det är bra att transformatorerna i regionnätstationen byggas in för att klara bullerkraven 
och inte bli störande för närboende. 

• De boende på Fogdevreten redan idag är tungt bullerbelastade och att situationen skulle 
bli ohållbar om en genomträngande ton som aldrig tystnar kommer från 
regionnätstationen.  

• Det finns uppgifter i planhandlingarna som visar att bullerkraven riskerar att överskridas. 
Boende göra vill Staden uppmärksam på detta i tid så att lämpliga åtgärder kan göras, så 
att bullerkraven klaras. Boende ställer sig frågande kring måtten och bilderna i 
gestaltningsprogrammet gällande öppningar för ventilation i en av väggarna till 
transformatorhallarna. Och uttrycker oro för att de angivna måtten 28 kvm kommer 
innebära en öppning som släpper ut mycket buller. Om ventilationsöppningarna i väggen 
till transformatorhallarna blir så stora som det visas i gestaltningsprogrammet så kommer 
bullret utanför regionnätstationen vara betydligt mer än det som visas i bullerutredningen. 

• Staden bör säkerställa att regionnätstationen byggs på ett bra sätt så att inga stomljud 
fortplantas till närliggande bostäder från transformatorerna.  

• Staden bör kontrollera hur långt magnetfälten kommer att sträcka sig, och att utredning 
som visar magnetfältens utbredning, och bullerutredning och miljöbedömning visar olika 
siffror.  

• Staden bör säkerställa att vattenledningar mm placeras klokt och på tillräckligt avstånd 
från regionnätstationen och kablarna till och från stationen, så att vagabonderande 
strömmar inte uppstår i vattenledningarna. 
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Boende anser sammanfattningsvis att:  
Planbestämmelsen på plankartan för skydd mot störningar är bra och nödvändig för att vi 
ska kunna ha fortsatt bra och barnvänlig boendemiljö här. Vi vill att ni bevakar och 
säkerställer att den planbestämmelsen efterlevs, dvs planbestämmelsen "Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 
10 meter från fastighetsgräns". Med klok byggteknik och bra bullerdämpning kan det 
bullerkravet klaras.  
 
Vi vill att ni säkerställer att de elektromagnetiska fälten inte överstiger riskfyllda nivåer i 
närliggande bostäder och förskola.  
 
Vi vill att ni säkerställer att vattenledningar mm placeras på ett klokt sätt så att inte 
vagabonderande strömmar uppstår i vattenledningar i närheten samt 
att regionnätstationen byggs på ett bra sätt så att inga stomljud fortplantas till närliggande 
bostäder från stationen.  
 
Vi vill att ni tar beslut som skyddar oss och våra barn och tar beslut som säkerställer att våra 
bostäder även fortsättningsvis är en bra och hälsosam hem- och uppväxtmiljö för våra 
barn. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MKj 
Boende på Fogdevreten uttrycker oro för att den tillkommande regionnätstationen kommer att 
innebära en väsentlig risk för buller. Boende vill känna att Staden gör allt för att boverkets 
riktlinjer angående buller i boendemiljö efterlevs så att vi kan fortsätta bo och trivas här i Solna. 
 
Boende skriver att uträkningarna i Swecos bullerutredning baseras på att ventilationsöppningen i 
stationens fasad inte ska vara större än 4 m2, men att de i gestaltningen visas som totalt 28m2. 
Boende uttrycker oro för att bullerutredningen är baserad på felaktig info och att bullernivån 
kommer bli ännu värre för de boende på Fogdevreten som redan har tågen mycket nära och 
Solnavägen precis bredvid. Denne ska också alldeles snart få en bebis och vill gärna känna att de 
kan bo kvar och att bullernivån inte blir så hög att den blir skadlig. Också viktigt med tanke på att 
det ska byggas ett dagis precis här också. Boende Jag hoppas helt enkelt att ni gör allt för att 
säkerställa en fortsatt god boendemiljö för oss 
här på Fogdevreten, att bullerutredningen är riktig och att skadligt buller minimeras! 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MKy 
Jag bor på Fogdevreten och precis nedanför våra hus ska det byggas en regionnätstation 
med transformatorer som utgör en väsentlig risk för buller då dessa avger en konstant 
genomträngande ton, så kallat totalt buller. 
 
Jag är väldig orolig över detta och skulle vilja känna att ni gör allt för att boverkets 
riktlinjer ang. buller i boendemiljö efterlevs så att vi kan fortsätta bo och trivas här i Solna. 
 
I planbestämmelsen står det: 
"Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på 



Sida 16 (19) 

 

Större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns" 
 
Och det låter ju jättebra, men i Swecos bullerutredning baseras uträkningarna på att 
ventilationsöppningen i stationens fasad inte ska vara större än 4m2, i 
gestaltningsprogrammet däremot har dessa öppning totalt blivit 28m2 stora!! 
 
Jag är mycket rädd för att bullerutredningen är baserad på felaktig info och att bullernivån 
kommer bli ännu värre för oss på Fogdevreten som redan har tågen mycket nära och 
Solnavägen precis bredvid. 
 
Vi ska också alldeles snart få en bebis och jag vill gärna känna att vi kan bo kvar här och 
att bullernivån inte blir så hög att den blir skadlig. Också viktigt med tanke på att det ska 
byggas ett dagis precis här också! 
 
Jag hoppas helt enkelt att ni gör allt för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö för oss 
här på Fogdevreten, att bullerutredningen är riktig och att skadligt buller minimeras! 
 
RL 
Jag bor på fogdevreten 14, 4 tr. och önskar att ni säkerställer att regionnätsstationen som 
ska byggas byggs på ett säkert sätt så boendemiljön blir fortsatt bra här. 
 
Det är framförallt ventilationsöppningar och fläktar jag tänker på, att de placeras så långt 
bort från våra bostäder som det är möjligt att göra. 
 
Jag vill inte att det ska bli störande, jag har tinnitus och oavsett det skulle ett konstant 
ytterligare ljud som lät året om dygnet runt vara fruktansvärt och dessutom skulle det vara 
mot både Naturvårdsverkets och Boverkets krav kring detta. 
 
Det finns en planbestämmelse för skydd mot störningar och skulle den efterföljas borde 
vår bostadsmiljö fortsätt vara god. 
 
Önskar att ni säkerställer att elektromagnetiska fält inte kommer att överstiga riskfyllda 
nivåer i varken bostäder eller förskola. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
TP 
Jag bor i bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 och i hus 14 på Fogdevreten. 
Hus 14 kommer att hamna 30 meter från den regionnätstation som ska byggas på 
Tomteboda 10. 
 
Det är bra att stationen byggs, men det ligger i vårt intresse att säkerställa att den inte 
överskrider bullerkraven. 
 
Vid en närmare undersökning ser det ut som det buller som kommer från 
ventilationsöppningarna i fasaden till regionnätstationen, som de visas i 
granskningshandlingarna, är avsevärt mycket större än det bullerutredningen bygger på 
vilket gör att det finns risk att bullerkraven inte klaras. 
 
Det är därför viktigt att det säkerställs att stationen ljuddämpas så mycket som möjligt och 
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att ventilationsöppningar och fläktar med mera placeras så långt bort från Fogdevreten 14 som 
möjligt och att de ljuddämpas så att det säkerställs att det inte blir störande. 
 
Det måste alltså säkerställas att planbestämmelsen för skydd mot störningar, som finns på 
plankartan för regionnätstationen, följs, dvs planbestämmelsen "Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 
10 meter från fastighetsgräns". 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
VO 
Det ryktas bland de boende att ventilationsöppningar i den planerade regionnätstationen kommer 
att göras väsentligt större än först planerat och undersökt. Detta föranleder frågan om hur 
kommunen säkerställer att högsta bullernivåer enligt detaljplan ej överskrids. Om öppningarna 
gör större förefaller det nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa detta. Hur ställer sig 
kommunen till denna frågeställning, vilka åtgärder vidtas? 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 
1 och boende:  
 
Plankarta 
Plankartan har under granskningen reviderats med rätt skalangivelse och granskningstiden utökades med 2 
veckor för att samtliga berörda skulle få möjlighet att ta del av den korrekta plankartan.  
 
Buller 
Beräkningarna i bullerutredningen har utgått från att de planerade transformatorerna kommer att ha en maximal 
en ljudeffekt på 85 dB(A) vilket är ett värsta möjligt scenario. Beräkningarna i bullerutredningen har även utgått 
från samtliga fläktar, spjäll och demonterbara paneler för åtkomst till transformatorerna förläggs på byggnadens 
sydvästra sida vilket representeras av två areakällor på fasaden som är 6x2 meter vardera, totalt 24 kvm. 
Bullerutredningen har kompletterats med en bedömning om hur bullersituationen skulle förändras om öppningarna 
dubbleras, det vill säga blir 48 kvm istället för 24 kvm, för att utreda ett sådant scenario. Vid ett sådant scenario 
kommer bullerkraven fortfarande att uppfyllas vid befintlig bebyggelse. Beräkningarna i bullerutredningen visar 
därmed på att det finns mycket goda möjligheter att utforma byggnaden på ett bra sätt för att begränsa buller från 
stationen och skapa en god ljudmiljö. De redovisade fasaderna i gestaltningsprogrammet visar endast ett exempel 
på hur byggnaden kan utformas. Slutgiltig utformning av byggnaden hanteras alltid i en bygglovsprövning.  
 
För att säkerställa att en god ljudnivå uppfylls finns bestämmelsen på plankartan om att buller från 
transformatorstationen inte får överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 meter från 
fastighetsgräns finns kvar på plankartan. Att bestämmelsen efterföljs säkerställs i bygglovsprövningen samt genom 
ett miljöprogram som kopplas till ett exploateringsavtal mellan Staden och exploatören. I miljöprogrammet 
framgår vilka bullerdämpande åtgärder som ska utföras och innefattar bland annat att ventilationsöppningar ska 
placeras så att närliggande grannfastigheter påverkas minimalt med avseende på buller, samt att ljuddämpade 
spjäll i standardutförande som monteras på ventilationsgaller. På plankartan har även en bestämmelse införts om 
att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2. 
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Magnetfält 
Beräkningar som har gjorts avseende magnetfält visar att regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga 
och planerade bostäder på angränsade fastigheter bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i boendemiljöer 
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. Regionnätstationen består av två transformatorer som initialt kommer 
att drivas på 70 kV för att sedan övergå till att drivas på 130 kV. En spänningshöjning från 70 kV till 130 
kV medför att strömlasten och därmed även magnetfältet nästan halveras vilket innebär att när en övergång till 
130 kV sker i framtiden så förväntas magnetfältsnivån att sjunka markant. Det beräknade magnetfältet i 
utredningen har alltså utgått från det värsta möjliga scenariot vad gäller exponering av magnetfält. 
 
Magnetfältet i ett genomsnittligt hem i en storstad är 0,1 μT (mikrotesla) och Strålsäkerhetsmyndigheten anser att 
magnetfältsnivåer på 0,2 μT bör anses som normala nivåer i ett hem1. Magnetfältet intill en transformatorstation 
är generellt högt precis intill fasadväggen men avtar snabbt med avståndet.  
 
Beräknade magnetfält från regionnätstationen redovisas i figur 19. Högst magnetfält erhålls enligt beräkningarna 
centrerat kring regionnätstationens långsidor, där isolinje med styrka 0,2 μT sträcker sig som längst cirka 11–12 
meter ut. Från kortsida mot sydväst sträcker sig isolinje med styrka 0,2 μT som längst cirka 6–7 meter. 
Regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga och planerade bostäder inom angränsade fastigheter 
bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i boendemiljöer. En karta finns i planbeskrivningen som 
beskriver situationen än tydligare. 
 
Vagabonderande strömmar 
Kablar kommer att projekteras och förläggas så att problem med eventuella vagabonderande strömmar inte 
uppstår. Detta säkerställer exploatören i sin projektering.   
 

4. Förändringar efter granskningen 

• Gestaltningsprogram, bedömning av EMF, bullerutredning, dagvattenutredning, PM 
geoteknik, riskanalys samt översiktlig naturvärdesbeskrivning har uppdaterats och 
kompletterats.  

• Ett u-område mot Solnavägen har lagts till vilket innebär att 33 mindre träd kan planteras 
på ytan.  

 
På plankartan har följande förändringar gjorts:  

• Bestämmelsen m1 har lagts till som reglerar att yta av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten 
ska finnas 

• Bestämmelsen m2 har lagts till som reglerar att fläktar för utluft ej får placeras på fasad 
mot Solnavägen eller på fasad mot fastigheten Tomteboda 2 

• Bestämmelsen om att färdig golvnivå i byggnader ska vara minst 9,8 meter över angivet 
nollplan gäller för all kvartersmark 

• Bestämmelse om att teknisk utrustning ska utformas och placeras så att den ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av 10,2 meter över angivet nollplan har 
lagts till 

• Bestämmelsen om att fasadmaterial ska vara huvudsakligen tegel gäller för all 
kvartersmark för både byggnader och murar 

• Bestämmelse om att minst 27% av fastighetsarean ska vara grönyta har gjorts till en 
separat bestämmelse 

• Ett u-område har lagts till mot Solnavägen (u1) 

• b2 har blivit b1, b3 har blivit b2 och b4 har blivit b3 

 
1 Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Magnetfält i bostäder”, SSM 2012:69, 2012. 
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• Området för bestämmelsen n1 har minskat  

• Upplysning om att P2020/05, ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till 
Arenastaden (laga kraft 2020-07-07), ska fortsätta att gälla jämsides denna detaljplan har 
lagts till  
 

5. Synpunkter som inte tillgodosetts 
Granskningsutlåtandet redovisar yttranden som inkommit under granskningsskedet. 
Nedanstående förteckning redovisar de som yttrat sig och som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 
 
Kappelanen 7: 

• mer vatten fördröjs inom fastigheten,  

• att det i planbeskrivningen står att fasaden ska muras med handslaget tegel (helst 
återvunnet) och att planbestämmelse införs på plankartan så att annat uppförande än 
platsmurad tegelfasad utesluts. Kulör för portar, dörrar och fönster bör harmonisera.  

• Plushöjden på transformatorstationen ska sänkas med 1,5 meter och därmed samtliga 
nockhöjder  

 
 
Alexander Fagerlund    Miranda Boëthius  
Plan- och geodatachef    Planarkitekt  
 


