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Tjänsteskrivelse 2020-06-17Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2019:152

Budgetuppföljning per april 2020

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden tar del av delårsrapporten per april 2020

Sammanfattning
Budgetuppföljning per den 30 april 2020 visar på ett överskott gentemot 
periodiserad budget på 0,8 mkr. Överskottet beror till stor del på att vissa projekt 
inom nämnden ännu inte har belastat resultatet ekonomiskt.

Intäkterna är 7,9 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än periodiserad budget, och 
kostnaderna är 9,2 mkr, vilket är 1,6 mkr lägre än periodiserad budget. 
Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget. 

Nämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har till del tagits i anspråk för inköp av 
möbler.

Arbetet med att uppnå nämndmålen pågår till stor del enligt plan trots Covid-19.

Åsa Bergström Richard Hedberg
Förvaltningschef Verksamhetscontroller
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Arbetet med nämndmålen pågår till stor del enligt plan. 

Budgetuppföljning per den 30 april  2020 visar på ett överskott gentemot periodiserad budget på 0,8 mkr. 
Överskottet beror till stor del på att vissa projekt inom nämnden ännu inte har belastat resultatet ekonomiskt. 

Intäkterna är 7,9 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än periodiserad budget, och kostnaderna är 9,2 mkr, vilket är 1,6 mkr 
lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget. Nämndens 
investeringsbudget på 0,1 mkr har till del tagits i anspråk för inköp av möbler. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Byggnadsnämnden ansvarsområden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska 
byggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmål 
Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar 
stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande 
planprocess. 

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. 
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Uppdrag 

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Budgetuppföljning per den 30 april 2020 visar på ett överskott gentemot periodiserad budget på 0,8 mkr. 
Överskottet beror till stor del på att vissa projekt inom nämnden ännu inte har belastat resultatet ekonomiskt. 

Intäkterna är 7,9 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än periodiserad budget, och kostnaderna är 9,2 mkr, vilket är 1,6 mkr 
lägre än periodiserad budget. Skillnaderna i periodens intäkter mellan 2019 och 2020 beror till stor del på högre 
intäkter av bygglov. 

De lägre personalkostnaderna förklaras till del med den organisationsjustering som genomfördes inför 2020 där 
delar av personalen som tillhörde kart-och mätenheten överfördes till stadsledningsförvaltningen . 

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget. Nämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har till 
del tagits i anspråk för inköp av möbler. 

Resultaträkning 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter  7,8 6,6  -0,9 26,0 23,9 -2,1 

Hyror och arrenden  0,0 0,0  0,0 0,0   

Bidrag  0,1 0,0  0,1 0,1 0,4 0,3 

Försäljning av verksamhet  0,0 0,0  0,0 0,0   

Övriga intäkter  0,0 0,0  0,0 0,0   

Interna intäkter (kto 39)  0,0 0,3  0,0 0,0   

Summa intäkter  7,9 6,9 14,6 % -0,8 26,1 24,3 -1,8 

Personalkostnader  -5,9 -7,3  0,6 -19,4 -19,0 0,4 

Köp av verksamhet/tjänster  -2,0 -2,2  0,7 -8,1 -6,9 1,2 

Lokalkostnader  -0,7 -0,7  0,0 -2,2 -2,2 0,0 

Kapitalkostnader  -0,2 -0,1  0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Övriga kostnader  -0,3 -0,5  0,3 -2,1 -1,7 0,4 

Interna kostnader (kto 79)  0,0 -1,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader  -9,2 -11,7 -21,7 % 1,6 -32,2 -30,4 1,8 

Verksamhetens 
nettokostnader  

-1,3 -4,8 -73,5 % 0,8 -6,2 -6,2 0,0 

Nämndens helårsprognos är ett nollresultat om än med något lägre intäkter vilket kompenseras av lägre kostnader 
inom framför allt köpta tjänster. 

De lägre intäkterna förklaras av lägre intäkter för planenheten, att köpta tjänster inom staden ej redovisas som intäkt 
och kostnad utan redovisas direkt på den aktuella enheten samt att köpta tjänster som vidarefaktureras bedöms bli 
lägre. 

De lägre kostnaderna framför allt inom köpta tjänster är till stor del kostnader som skulle vidarefakturerats. 

Investeringsredovisning 

Nämndens investeringsbudget bedöms användas fullt ut under året, i huvudsak för möbelinköp i samband med flytt 
och renoveringen av förvaltningens lokaler. 

Investeringsredovisning Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,0 
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Tjänsteskrivelse 2020-06-16Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2020:68

Detaljplan för fastigheten Turkosen 1 mm inom stadsdelen 
Skytteholm

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete i enlighet med 
denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Signalisten har som ägare till fastigheten Turkosen 1 har tagit fram ett förslag för 
att utveckla fastigheten. Förslaget innebär att Turkosen 1 planläggs för cirka 70-
80 nya bostäder i ny bebyggelse mot Huvudstagatan. I projektet ingår även en 
gruppbostad för LSS-boende. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot 
Huvudstagatan som idag inrymmer en vårdcentral och ett bad rivs. Vårdcentralen 
planeras att flyttas till andra lokaler inom kvarteret, badet kommer inte att 
ersättas. Förvaltningen är positiv till det framtagna förslaget som innebär ett 
tillskott av hyreslägenheter i ett centralt läge samtidigt som en utveckling av 
Huvudstagatan till en stadsgata möjliggörs. 
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Åsa Bergström Ann-Christine Källeskog
Förvaltningschef Plan- och exploateringschef
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Förslaget
Kvarteret Turkosen 1 är centralt beläget inom Solna med cirka 200 meters 
avstånd till tunnelbana och Solna centrum. Kvarteret gränsar i väster mot 
huvudgatan Huvudstagatan, i norr mot lokalgatan Hannebergsgatan och i söder 
mot lokalgatan Skytteholmsvägen. 

Detaljplanen avser att skapa förutsättningar för ny bebyggelse med cirka 7 000 
m2 ljus BTA bostäder, motsvarande cirka 70 - 80 bostadslägenheter, mot 
Huvudstagatan. Inom den nya bebyggelsen ska även en gruppbostad för LSS-
boende inrymmas med 6 lägenheter, 1 personallägenhet samt 
gemensamhetsutrymmen. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot 
Huvudstagatan som innehåller en vårdcentral och ett bad rivs. Vårdcentralen 
kommer att flytta till nya lokaler inom kvarteret, mot Skytteholmsvägen. Badet är i 
stort behov av upprustning och kommer inte att ersättas. 

Nya Huvudsta pendeltågsstation planeras cirka 200 meter från planområdet. I 
enlighet med framtagen principöverenskommelse ska Signalisten även bidra till 
Solna stads medfinansiering av utbyggnaden av Mälarbanan.

Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige den 
21 mars 2016, anger aktuellt område som en del av Skytteholm och Solna 
centrum som ska utvecklas med framtida blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till det framtagna förslaget som innebär ett tillskott av 
hyreslägenheter i ett centralt läge, samtidigt som behovet av LSS-bostäder 
säkras. 
Förslaget ligger väl i linje med stadens ambition att utveckla centrala Solna. 

Projektet innebär att gatorna runt kvarteret behöver ses över och att den nya 
bebyggelsen anpassas till att möta gatan på ett stadsmässigt sätt. Förvaltningen 
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ser positivt till en utveckling av Huvudstagatan till en stadsgata med bättre 
förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter och lokaler i bottenvåningarna som 
stödjer stadslivet. 
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Tjänsteskrivelse 2020-06-15Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2019:131

Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren med flera

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om 
detaljplanen. 

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte. 

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 35 000 
kvadratmeter BTA bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter BTA lokaler. Lokaler för handel, 
restauranger och annan kommersiell service skall anordnas i bottenvåningar. Inom projektet 
skall även inrymmas en förskola med 6 avdelningar och 10 LSS-lägenheter, sociala lägenheter 
eller motsvarande.

I översiktsplanen anges att det goda läge som Solna Business Park har gör att staden önskar 
en fortsatt utveckling av området med kompletterande bebyggelse i form av bostäder. 
Planförslaget innebär att ett område som idag till stora delar utgörs av bebyggelse 
innehållandes kontor och verksamheter, parkering och andra hårdgjorda ytor ersätts av ny 
bebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer i stora delar att utgöras av byggnader för kontor, 
handel och service. Den huvudsakliga skillnaden i markanvändning mellan nuläget och den 
nya detaljplanen är att det i ett kvarter, Yrket 3, planeras bostäder och förskola samt att den 
nya planen inte längre kommer att medge industri. En annan skillnad i jämförelse med nuläget 
är att cykelkopplingar inom och i direkt anslutning till området har setts över.  Detta för att 
skapa en ökad framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten i området.

Åsa Bergström Linda Schaedl
Förvaltningschef Planarkitekt
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Bakgrund
Förvaltningen fick av byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete dels för 
utveckling av Yrket 4 som ägs av Castellum och utvecklas av NCC, och dels för utveckling av 
Fabeges fastigheter Yrket 3 och Fräsaren 10 samt delar av stadens fastigheter inom Solna 
Business Park. Planförslaget innebär att området detaljplaneras för ny bebyggelse som 
omfattar cirka 35 000 kvadratmeter BTA bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter BTA 
lokaler. Lokaler för handel, restauranger och annan kommersiell service skall anordnas i 
bottenvåningar. Inom projektet inryms även en förskola med 6 avdelningar och 10 LSS-
lägenheter, sociala lägenheter eller motsvarande. Utvecklingen i ett kollektivtrafiknära läge 
ligger väl i linje med stadens ambition att utveckla Solna till en attraktiv, levande och blandad 
stadsmiljö. Projektet innebär även ett välkommet tillskott av cirka 350 bostäder i ett område 
som domineras av arbetsplatser. 

I översiktsplanen anges att det goda läge som Solna Business Park har gör att staden önskar 
en fortsatt utveckling av området med kompletterande bebyggelse i form av bostäder. En 
utveckling och modernisering av Solna Business Park med en blandad bebyggelse bidrar till 
en mer stadsmässig och tryggare miljö med rörelse på gatorna även efter kontorstid.

Förslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 35 000 
kvadratmeter BTA bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter BTA lokaler. Lokaler för handel, 
restauranger och annan kommersiell service skall anordnas i bottenvåningar. Inom projektet 
inryms även en förskola med 6 avdelningar och 10 LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller 
motsvarande.
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Den planerade bebyggelsen ersätter stor del av den befintliga bebyggelsen i Solna Business 
Park och ger således området en ny stadsbild. I utvecklingen mot blandstad kommer 
gaturummen att definieras och nya stadsfronter skapas. Principer för volymhantering och 
utformning är att det ska vara en sammanhållen takfotshöjd. Byggnaderna ska placeras i 
fastighetsgräns. För ett levande stadsliv aktiveras bottenvåningarna med lokaler och entréer 
till verksamheterna. Sockelvåningens fasader görs öppna och inbjudande. Fasader utförs med 
noggrant valda material för att skapa en tilltalande sammansättning samtidigt som 
sockelvåningen ägnas extra omsorg. 

Den befintliga infarten till området från Frösundaleden som används främst av tunga och 
långa fordon är föreslagen att avvecklas eftersom den komplicerar den hårt trafikerade 
korsningen Frösundaleden/Gränsgatan och har bedömts olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Det finns två olika alternativ som har studerats i planområdets östra del, mot Gränsgatan. 
Skillnaden mellan alternativen är plankorsning mellan Hagbyvägen och Gränsgatan vid Yrket 
3 (alternativ 1) samt befintlig gång- och cykeltunnel kvar vid Yrket 3, under Gränsgatan 
(alternativ 2).

Alternativ 1, plankorsning 
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Alternativ 2, befintlig tunnel 

Yrket 3
Kvarteret skapar en ny front mot Gränsgatan. Kvarterets hörn mot Virebergsparken blir en ny 
entrépunkt i området. Bebyggelsen har en sammanhållen höjd i 7 till 8 våningar, med två 
högre huskroppar i respektive 11 våningar mot parken och 9 våningar mot Smidesvägen. 

Yrket 4
Volymen och de långa fasaderna bryts upp genom större indragna nischer där balkonger 
placeras. Nischerna placeras asymmetriskt på fasaderna för att skapa variation. 
Byggnadshöjden relaterar till omgivande volymer genom indragna takvåningar. Kvarteret är 
uppdelat i två delar som skiljer sig åt i kulör och byggnadshöjd. Uppdelningen sker längs 
Hagbyvägen och Smidesvägen. De platta taken förses med växtbeklädda tak för 
dagvattenhantering. 

Kvarter A
Kvarter A utgör, tillsammans med Fräsaren 10, sydlig gräns för Solna Business Park. 
Byggnaden är ur detta hänseende samkomponerat med Fräsaren 10. Kvarter A har en trappad 
volymsuppbyggnad som följer Frösundaledens stigning med en femvåningsvolym närmast 
parken och en sjuvåningsvolym mot Fräsaren 10. Gränsen mellan de två byggnadshöjderna 
linjerar med Englundavägens västra gatulinje, vilket innebär att femvåningsdelen skjuter fram 
och bildar en skyddande rygg för parkrummet mot Frösundaledens intensiva trafikmiljö. Även 
här planeras växtbeklädda tak för dagvattenhanteringen. I övrigt ges här möjlighet till 
handels- eller restauranglokaler i syfte att skapa ett aktivt stadsliv. Även byggnadens 
garageinfart, som leder ner till två underjordiska parkeringsvåningar, placeras vid 
Svetsarvägen. 
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Fräsaren 10
Byggnaden bildar tillsammans med grannkvarteret Kvarter A, Solna Business Parks gräns 
mot Frösundaleden. De två kvarterens volymsuppbyggnad är samkomponerad som en trappad 
sekvens av byggnadsvolymer som tornar upp sig i riktning med Frösundaledens stigning. De 
två byggnaderna utgör väggar till den platsbildning som bildar fondmotiv för Svetsarvägen 
vid dess riktningsändring närmast Frösundaleden. För Fräsaren 10 är detta läget för 
byggnadens huvudentréer. Från platsbildningen leder en generös trappa upp mot en högre 
nivå som i sin tur förmedlar upp mot Frösundaledens nivå, detta nya stråk mildrar 
Frösundaledens barriäreffekt. På mellannivån löper, längsmed Frösundaleden, ett gång- och 
cykelstråk. Kvarterets volymsuppbyggnad bygger på en fyrdelning, där kvadranterna, 
sinsemellan, särskiljs genom en variation av antalet våningar. 

Kvarter B 
Kvarteret utgör en nod i detaljplaneområdet och dess yttre form kommer av gatustrukturen där 
tvärbanan längs Svetsarvägen ger dess rundade form. Byggnaden utgör en sammanhållen 
volym i sex våningar, i nivå med de omkringliggande kvarteren, med ytterligare två indragna 
toppvåningar och en mindre fläktrumsvåning. Kvarter B planeras som kontorsbyggnad med 
möjligheter till publika lokaler i entréplan för att bidra till att skapa ett aktivt gatuliv i den nya 
stadsdelen. Växtbeklädda tak för dagvattenhantering. Två garagevåningar under mark nås från 
en infart på Hagbyvägen. Även godsmottagning, avfallshantering och annan fastighetsservice 
finns på denna sida.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande 
miljöpåverkan.  Undersökningen har samråtts med länsstyrelsen (2019-09-23). I yttrande från 
länsstyrelsen (2019-10-28) anges att eftersom det krävs flera utredningar för att klarlägga 
eventuella nödvändiga skyddsåtgärder för att kunna genomföra planen går det inte att utesluta 
att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anger vidare att 
kommunen kommer att behöva belysa och beakta en rad miljöaspekter i planläggningen, 
vilket lämpligtvis görs inom ramen för en MKB-process. Staden kompletterade 
undersökningen med ett PM (2020-01-20) som skickades in till länsstyrelsen. Staden vidhåller 
sin bedömning att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med tillhörande MKB därför inte behöver göras för planen. Staden bedömer 
som tidigare att den negativa miljöpåverkan som planen kan ge upphov till sammantaget 
bedöms vara begränsad men vill med det PM:et lyfta fram vilka frågor och på vilket sätt 
staden kommer att arbeta med de miljöfrågor som lyfts i undersökningen.
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Tjänsteskrivelse 2020-06-17Stadsledningsförvaltningen
BND/2018:42

Detaljplan för Hagalund 4:10 m fl inom stadsdelarna Hagalund och 
Skytteholm

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplaneförslaget samt 
miljökonsekvensbeskrivning för granskning samt godkänna samrådsredogörelsen.

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra tät stadsbebyggelse i anslutning till Södra 
Hagalunds tunnelbaneentré mot Solnavägen. Ett sydvästvänt tunnelbanetorg, en 
ny gata kring det norra kvarteret samt en upprustning av Solnavägen till stadsgata 
föreslås. Söder om torget planeras ett kontorshus och norr om detta cirka 600 
lägenheter placerade kring två innergårdar. Lokaler för centrumändamål ska 
finnas i bottenvåningar mot Solnavägen och mot torget. I planen ingår även den 
permanenta delen av t-banans arbetstunnel (den del som långsiktigt ska finnas 
kvar) där den genomborrar planområdet under mark.

Detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till detaljplanen. 

Detaljplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var på samråd 25 
september – 13 november 2019. Inkomna synpunkter har resulterat i ändringar av 
förslagen. De större ändringarna beskrivs nedan. 

Bebyggelsevolymerna intill den nya lokalgatan mellan bostadskvarteren, har 
sänkts med 1-3 våningar och utskjutande volymer på gårdarna har utgått, liksom 
lokalisering av förskola i bostadskvarteren. Gestaltning av byggnaderna, gårdar 
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och allmänna platser har studerats vidare och kvaliteter som ska uppnås beskrivs 
i ett till granskningen framtaget gestaltningsprogram. En rapport har tagits fram 
där konkretisering görs av åtgärder för ekologisk kompensation. 
Bullerutredningen har uppdaterats, ändrade planlösningar i förslaget innebär att 
tidigare tekniska lösningar avseende buller nu har utgått. En fördjupad 
riskutredning har tagits fram där riskanalysen har kompletterats med en 
fördjupad riskbedömning avseende olycksrisker förknippade med Solnavägen, 
planbestämmelser för att motverka konsekvenser av olycka med farligt gods har 
införts. 

Detaljplanen föreslås nu sändas på granskning.

Åsa Bergström Ann-Christine Källeskog
Förvaltningschef Plan- och exploateringschef 
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Illustrationsplan - planförslag för Hagalund 4:10 m fl (Illustration, Nivåland)

Bakgrund
Beslut som tagits tidigare i ärendet: 

 Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 (§ 5) att anvisa mark 
inom aktuellt område till Veidekke Bostad AB och godkände en 
principöverenskommelse med markanvisning avseende området samt gav 
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete. 

 Den 28 mars 2018 (§ 37) gav byggnadsnämnden miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område.

 Byggnadsnämnden beslutade den 18 september 2019 (§ 95), att samråda 
om detaljplan för Hagalund 4:10 med tillhörande MKB.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra tät stadsbebyggelse i direkt anslutning till 
den sydvästra uppgången för den kommande tunnelbanestationen Södra 
Hagalund. Ett torg ska förbinda Solnavägen med t-banans biljetthall. En gata 
kring planens norra kvarter skapar en ny koppling mellan Solnavägen och 
Solgatan.

Söder om biljetthallen föreslås ett upp till tolv våningar högt kontorshus, vars höjd 
trappas ned norrut för att släppa ned ljus och ge ett gott lokalklimat på torget. I 
den norra delen av planområdet föreslås i varierande höjder bostadshus som 
bildar två kringbyggda innergårdar. Gårdarna behöver vara slutna av bland annat 
bullerskäl. Lokaler för centrumändamål ska finnas i samtliga bottenvåningar mot 
Solnavägen och mot torget. Syftet är att med en variation av service och 
upplevelser längs vägen och kvällstid upplysta skyltfönster bidra till trygga och 
aktiverade stråk och mötesplatser under stora delar av dygnet. Mellan 
bostadshusen och kontorshuset planeras tunnelbanans biljetthall samt en del av 
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dess rulltrappa. I planen ingår även den permanenta delen av t-banans 
arbetstunnel (den del som långsiktigt ska finnas kvar) där den genomborrar 
planområdet under mark. I den antagna planen regleras stationsuppgången på 
den västra sidan med användnings- och egenskapsbestämmelser avseende höjd. 
Denna detaljplan för Hagalund 4:10 m fl, kommer att ersätta de delar av 
detaljplanen för tunnelbanan (stationsuppgången) inom aktuellt planområdet.

Planen beräknas ge förutsättningar för cirka 47 000 kvm ljus BTA för bostäder 
(vilket beräknas ge omkring 600 lägenheter), cirka 25 400 kvm ljus BTA för kontor 
och cirka 3 100 kvm ljus BTA med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. 
Minst 15% av lägenheterna ska utgöras av stora lägenheter, d v s vara 4 RoK eller 
större. Inom bostadsytan finns, i enlighet med markanvisningens 
principöverenskommelse, möjlighet att ordna ett LSS-boende om cirka 600 kvm 
samt 14 sociala lägenheter eller motsvarande typ av boende. Parkering läggs i 
garage under mark och/eller i nivån med gata under bostadsgårdarnas 
gårdsbjälklag. 

Detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till detaljplanen. 

Detaljplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var på samråd 25 
september – 13 november 2019. Inkomna synpunkter har resulterat i ändringar av 
förslagen.

Inkomna synpunkter i korthet

Under samrådet om detaljplanen har det inkommit ett antal synpunkter, dessa 
finns redovisade i en samrådsredogörelse, daterad 2020-06-16. Nedan 
sammanfattas synpunkterna i korthet. 

Länsstyrelsen menar att risk för förekomst av sulfidberg behöver utredas och att 
det finns risk för människors hälsa avseende luftkvalitet vid Solnavägen. 
Kommunen behöver även se över utformningen av bebyggelsen med hänsyn till 
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buller och reglera eventuella bulleråtgärder. Prognos för all trafik bör utgå från 
samma årtal.  Länsstyrelsen anser att riskfrågor med anledning av planområdets 
läge i närheten av Solnavägen och Mälarbanan behöver utredas, samt att 
risknivån för gaser behöver utvecklas. Vidare framförs att planens genomförande 
inte ska bidra till att översvämningsrisken förvärras samt att kommunen behöver 
undersöka och säker-ställa att inte grundvattnet inom planområdet är påverkat av 
klorerade lösningsmedel.

Lantmäteriet efterlyser ett antal förtydliganden i planbeskrivningen. 

Trafikverket anser att bullerriktvärdena vid fasad bör uppnås och att det bör 
utredas att en ökad mängd dagvatten från området inte innebär skaderisk för väg 
och järn-väg. Vid bergschakt/bergsprängning behöver stor hänsyn tas 
järnvägsanläggningen och en riskutredning för bergsprängning/bergschakt nära 
järnvägsanläggning behöver tas fram.  För att säkerställa att ingen skada eller 
inverkan sker på Trafikverks anläggningar ser Trafikverket i dagsläget att ett 
bevakningsavtal och efterföljande genomförandeavtal behöver tecknas. 

Solna Vatten upplyser om att de har ledningar för vatten, spill- och dagvatten som 
behöver flyttas till ett nytt läge i Solnavägen.

Trafikförvaltningen framför att det finns risk för stomljud från underhållsfordon 
och installationer i tunnelbanan och anser att en det behövs en beskrivning av de 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärderna som är kopplade till området med 
planbestämmelse T2C.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det behöver arbetas vidare med 
kompensationsåtgärder och att vissa dagvattenåtgärder bör införas i 
exploateringsavtalet. Nämnden anser att projektet ska skapa sig en marginal för 
fosfor genom att inför-liva rening för ytterligare en del av Solnavägen. 
Riskaspekten vid översvämning behöver belysas, det vill säga att Solnavägen är 
huvudtillfart till NKS. Åtgärder som vid skyfall kan minska flödena ut från 



SID 6 (8)

planområdet och till lågpunkten i Solnavägen behöver utredas. Vidare ska 
Boverkets råd om förskolegårdar följas så långt det är möjligt och ljudstörningar 
för de boende ska begränsas. Nämnden anser också att projektet ska planera för 
hög miljömässig standard, mot bakgrund av att exploateringen sker på Solna 
stads mark. 

Hyresgästföreningen i Solna är positiva till att bostäder byggs i området, men vill 
att hälften av bostäderna blir hyresbostäder. Föreningen anser inte att det behövs 
fler arbetsplatser i detta attraktiva läge.

Naturskyddsföreningen beklagar att aktuell plan innebär konflikter med ett flertal 
miljömål då planen försämrar spridningsmöjligheterna och minskar den biologiska 
mångfalden.  
 
Cykelfrämjandet och en boende framför synpunkter på utformning av cykelkörfält 
samt placering av parkeringsplatser för cyklar.
 
Flera boende framför att bebyggelsen är för hög och borde sänkas. Flera boende 
uttrycker oro för att det kommer uppstå omfattande störningar och framkomlig-
hetsproblem under byggtiden. En boende framför att det vore positivt om den nya 
t-banestationen Södra Hagalund som gångtunnel till kommande byggnationer i 
Gelbgjutaren. En boende tycker att planen ser bra ut men att gestaltningen är 
undermålig.

Förvaltningens kommentarer i korthet

En geologisk undersökning av sulfidförekomsten i berg längs nya tunnelbanan 
visar att bergmassor har låg till försumbar försurningsgrad. Kompletterande pm 
om luftkvalitet har också tagits fram utifrån ändrade volymer och planerad 
hastighetssänkning på Solnavägen till 40 km/h vid planområdet. Detta visar att 
miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, och NO2 kommer att överskridas inom 
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en liten del inom vägområde på Solnavägen, men miljökvalitetsnormerna kommer 
att innehållas vid de ytor där människor kommer att vistas.

En förenklad riskbedömning om förekomst av alifater har tagits fram. Enligt denna 
bedöms spår av klorerade alifater som påvisats utanför planområdet påverka 
möjligheten för att utveckla fastigheten Hagalund 4:10 till bostadsändamål. För 
att säkerställa att inga förändringar skett efter sprängningar, ska undersökning 
göras inför byggskedet, planbestämmelse om detta har införts som villkorar 
startbeskedet. 

Inför granskningen har planlösningar studerats om vilket innebär att tidigare 
tekniska lösningar nu har utgått. Bullerrapporten har uppdaterats enligt detta och 
med trafikprognos för vägtrafik för 2040. En fördjupad riskbedömning har gjorts 
avseende olycksrisker förknippade med Solnavägen och Mälarbanan. Utredningen 
har också kompletterats med beskrivning av scenarier för olyckor med olika 
gaser. Skyfallsutredningen har förtydligats avseende ökning av vattennivå under 
järnvägsbron, denna är endast 0,1 m. I projekteringen av Solnavägen planeras för 
ned-sänkta växtbäddar i mittrefug och längs sidorna där så är möjligt, vilket 
kommer att medföra fördröjning vid skyfall. Skyfallsutredningen har också 
kompletterats med förtydliganden avseende påverkan på järnvägsbrons 
konstruktion samt banområdet öster om planområdet.  

Planbeskrivningen har uppdaterats avseende fastighetsbildnings- och 
avtalsfrågor. En nära samordning av genomförandefrågor sker mellan ingående 
parter och arbetet kommer att intensifieras än mer. Genomförandefrågor kring 
bergs-schakt/bergssprängning kommer att samordnas med Trafikverket. Avtal 
kommer också att upprättas med Trafikverket och FUT. Ett kontrollprogram som 
bl a hanterar dagvattenhantering och hur störningar kan minimeras under 
byggtiden kommer att tas fram. 

En rapport om konkretisering av skyddsåtgärder och ekologisk kompensation har 
tagits fram. I denna beskrivs åtgärder inom och utanför planområdet som ska 
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kompensera borttagande av befintlig naturmark. Åtgärderna beskrivs i 
planbeskrivningen, i gestaltningsprogrammet och kommer att hanteras i 
miljöprogram och regleras i exploateringsavtalet.

Utbyggnad av kollektivtrafiken med en ny tunnelbanegren till Arenastaden ger 
möjligheter till stadsutveckling inom södra Hagalund. Att tillföra bostäder och 
arbets-platser i detta mycket centrala läge i stockholmsregionen och i direkt 
anslutning till resursstark kollektivtrafik innebär ett effektivt markutnyttjande och 
en god resurshushållning med mark. Förvaltningen har inte ansett det som möjligt 
att spara del av naturområdet inom planområdet utan bedömer att en relativt hög 
exploatering är lämpligt med hänsyn till det goda kollektivtrafikläget. 
Kompensationsåtgärderna som har tagits fram kan mildra effekterna.

Förskola har utgått ur detaljplanen. Våningsantalet i delar av bostadskvarteren 
har sänkts med 1-3 våningar. Detta innebär att bättre dagsljusförhållanden ges i 
de nya bostäderna samt att gårdsmiljöerna har förbättrats sedan samrådet. 
Förvaltningen anser att det är positivt med en blandning av bostäder och 
arbetsplatser, detta ger förutsättningar för en mer levande stadsmiljö under olika 
tider på dygnet. Den södra delen av planområdet är inte lämplig för bostäder pga 
närheten till riskkällor.

Till granskningen har ett gestaltningsprogram tagits fram, där kvaliteter för 
bostäder, gårdar och allmän plats beskrivs. Programmet kommer att knytas till 
exploateringsavtalet.
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Tjänsteskrivelse 2020-06-18Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2017:506

Detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl.

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner utlåtandet efter granskning samt detaljplanen och 
överlämnar dem till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Solnaverket och därmed 
skapa förutsättningar för en modern och långsiktigt hållbar värme- och 
kylaproduktion. Att bemöta en förväntad ökad efterfrågan av hållbar värme och 
kyla från den växande stadens företag och invånare och klara ett bortfall av 
värmepumpkapacitet i samband med Stockholm Vattens förväntade stängning av 
Bromma reningsverk som idag utgör huvudvärmekälla till Solnaverkets 
värmepumpanläggning. Ytor reserveras för att kunna etablera datacenters på 
området, en energikrävande och värmealstrande verksamhet som har stora 
synergier med befintlig verksamhet och energiinfrastruktur. Detaljplanen 
möjliggör också framtida bränsleleveranser via vattenvägen genom att en 
hamnanläggning kan uppföras längs med Bällstavikens strand. Även 
förutsättningar för en ny sopsugsanläggning skapas under Huvudstaledens bro, 
intill Solnaverkets befintliga fjärrkylanläggning.

Detaljplanens genomförande bedömdes initialt, efter samråd med Länsstyrelsen, 
riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har därför upprättats. Enligt upprättad MKB bedöms dock detaljplanen 
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inte ge upphov till några betydande negativa konsekvenser för människors hälsa 
eller miljön.

Denna detaljplan tas fram tillsammans med detaljplanen för kv. Krukmakaren. 
Det är två separata detaljplaner men de drivs parallellt på grund av att de är 
beroende av varandra. Förutsättningarna för de respektive ändamålen, bostäder 
och industri, klargörs och detaljplanerna utformas så att de båda kan 
samexistera. Den ena får inte omöjliggöra den andra. Båda utgör ett regionalt 
intresse. En växande storstadsregion behöver förses med värme och kyla. Med 
tanke på den kraftiga befolkningsökningen i Stockholmsområdet har Solna en 
viktig roll i den regionala bostadsförsörjningen.

Åsa Bergström Marcus Schramm
Förvaltningschef t.f. Planchef

Bakgrund
Norrenergi AB uppvaktade Solna stads stadsledningsförvaltning med ett förslag 
till utbyggnad av det s.k. Solnaverket inom fastigheten Krukmakaren 3. 
Solnaverket utgör Norrenergis huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme och 
fjärrkyla och producerar idag merparten av Norrenergis totala värmebehov. Den 
föreslagna utbyggnaden förutsätter dels att en ny detaljplan tas fram för 
fastigheten, dels att ett nytt miljötillstånd för befintlig och tillkommande 
verksamhet inom Solnaverket erhålls. Ansökningsprocessen för det nya 
miljötillståndet och planprocessen kommer att behöva löpa parallellt. 
Detaljplanen samordnas med den pågående detaljplanen för bostäder inom 
fastighet Huvudsta 3:1. Detta genomförs för att säkerställa att de nya 
verksamheterna inom Solnaverket placeras på ett sådant sätt att erforderliga 
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säkerhetsavstånd till de kommande bostäderna inte underskrids och att 
nödvändiga åtgärder på verksamheten möjliggörs för att säkerställa bästa möjliga 
miljö inom både Solnaverket och bostäderna inom Huvudsta 3:1.

Kommunstyrelsen gav den 8:e februari 2016, § 9, byggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram detaljplan för del av Huvudsta 3:1 tillsammans med Norrenergi. 
Byggnadsnämnden uppdrog den 9:e mars 2016, § 16, åt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen att påbörja planarbete för fastigheten Huvudsta 3:1 och 
kvarteret Krukmakaren. Det beslutades att arbetet skulle starta med ett program. 
Programmet var ute för samråd 31 oktober till 22 december 2016. Den 7 juni 2017 
godkändes programmet med ett tilläggsbeslut som gav miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med detaljplan för 
utvecklingen av kv. Krukmakaren och bostäder inom området direkt öster om 
Huvudstaleden. Efter vidare diskussioner delas området upp i två detaljplaner 
som ska löpa parallellt processen ut. 

Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats i Solna 
stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna stadsbibliotek i Solna centrum. 
Samråd hölls under tiden 6 mars – 17 april 2018. Ett allmänt samrådsmöte hölls 
den 27 mars 2018 i Ljushallen i kontorsbyggnaden på Solna strandväg 96. Mötet 
var gemensamt för denna detaljplan och för detaljplanen för kv. Krukmakaren m. 
fl. Granskning av förslaget genomfördes 3 maj – 3 juni 2019.

Denna detaljplan tas fram tillsammans med detaljplanen för del av Huvudsta 3:1. 
Det är två separata detaljplaner men de drivs parallellt på grund av att de är 
beroende av varandra. Förutsättningarna för de respektive ändamålen, bostäder 
och industri, klargörs och detaljplanerna utformas så att de båda kan 
samexistera. Den ena får inte omöjliggöra den andra. Båda utgör ett regionalt 
intresse. En växande storstadsregion behöver förses med värme och kyla. Med 
tanke på den kraftiga befolkningsökningen i Stockholmsområdet har Solna en 
viktig roll i den regionala bostadsförsörjningen.
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Planförslaget
De nya byggnaderna kommer framförallt att byggas mot Bällstaviken i väster och 
mot Hemvärnsgatan i öster. Mot vattnet byggs befintliga pannhusbyggnaden om 
och till med ett centralt nytt pannhus med utrymme för en ny biobränsleeldad 
panna (panna 6). Den blir den största nya volymen inom området. I förlängningen 
av pannhuset söderut görs en påbyggnad i tre våningar för kontor- och datacenter 
med värmeåtervinning i värmepumpanläggningen. I anslutning till den nya pannan 
kommer en turbinhall och en ny skorsten, med en totalhöjd över nollplanet på 
mellan +59,5 meter och +58,5 meter, uppföras. Det blir den andra höga 
skorstenen inom området. Sedan tidigare finns det inom verksamheten redan en 
(totalhöjd över nollplanet: 62,5 meter) vilken tränger igenom hinderbegränsade 
ytan. Dispens finns för genomträngningen. På krönet av 
värmeackumulatorbyggnaden, belägen i anslutning till entrén längs Solna 
strandväg, uppförs en glasad konferens- och utbildningslokal. Den nämnda 
turbinhallen blir en delvis glasat burspråk som samspelar med två andra 
burspråk, ett för panna 6 och ett för panna 3. 

Modellvy av ny anläggning söderifrån
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Mot Hemvärnsgatan, och även visuellt synbart från Solna strandväg, byggs två 
nya bränslesilos för lagring av pellets. För att ge området en mer sammanhållen 
byggnadsvolym byggs en skärm med ljussättning mot omgivningarna som ska 
hjälpa till att ge det intilliggande parkstråket en mer stadslik och trygg känsla. 

Modellvy av ny anläggning norrifrån

Produktion med förnybara bränslen är mer utrymmeskrävande än med 
eldningsolja. Detta gör att ytor som idag används för kontor, förråd och verkstad 
kommer att behöva ge plats åt bränsle-, förbrännings- och reningsutrustning. 
Därmed finns ett behov av att skapa möjlighet för ytterligare kontorsyta och 
därför planeras kontorslokaler ovanpå värmepumpbyggnaden alternativt 
datacentret. Infart och huvudentré till kontoret blir troligen i anslutning till Solna 
Strandväg. Nya parkeringsplatser byggs framför värmepumpbyggnaden till 
kontoren. En helt ny förrådsbyggnad planeras också i anslutning till befintliga 
rökgasfilter i områdets västra del.

Norrenergi förfogar över en mindre hamnanläggning som idag använts för 
lossning av eldningsolja från fartyg till bergrumslagret för eldningsolja. En ny 
utbyggnad av hamnanläggningen för mottagning av bränslepellets kommer att 
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möjliggöras. Med sjötransporter av pellets skulle antalet lastbilstransporter till 
Solnaverket minska, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Fartygen lossar bränslet i 
en tippficka och sedan transporteras det i en kulvert under vatten och parkmark 
in på verksamhetsområdet. 

Den befintliga sopsugsanläggningen, idag placerad mitt i pannhusområdet, 
behöver flyttas och ersättas med en ny. Placering av ny sopsugsanläggning 
möjliggörs under Huvudstabron intill Solnaverkets fjärrkylanläggning. Sopsugen 
ska försörja bostadsbebyggelsen, inkl. den nytillkommande i detaljplanen för del 
av Huvudsta 3:1, belägen i stadsdelen Huvudsta.

De nya byggnaderna kommer i sin utformning att ansluta till befintliga 
byggnaders gestaltning. Det som karakteriserar anläggningen är de sam-
manhållande byggnadsvolymerna med fasader av glas, tegel, metall, betong- och 
zink. För att förstärka integrationen av anläggningen i den befintliga stadsmiljön 
är en medveten ljussättning av stor vikt. Belysningen bör koncentreras till flertalet 
lägre nedåtriktade ljuskällor för att på så sätt både synliggöra anläggningen och 
skapa en tryggare miljö runt omkring. 

Granskningssynpunkter och förvaltningens kommentarer i korthet 

Länsstyrelsen 
Det är viktigt att kommunen visar att Solnaverket inte påverkar de föreslagna 
intilliggande bostäderna inom Huvudsta 3:1 och de som kommer vistas inom 
området. De anser att skäl kan föreligga för att upphäva strandskyddet inom 
parkmarken längs med vattnet men att det krävs en tydligare motivering till 
upphävandet. 

Kommunen behöver förtydliga vad som menas med trygg sida och ange att det är 
Huvudstaleden som är transportled för farligt gods. För att kunna bedöma 
strandpromenadens lämplighet och risken för människor som rör sig längs med 
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den behöver kommunen beskriva de risker som människorna som befinner sig 
inom parkmarken utsätts för.

Risk för skred, ras och erosion ska vara bedömt och behov vid behov ska åtgärder 
säkerställas genom planbestämmelser innan planen antas. Frågan har 
uppmärksammats men saknar ett resonemang om hur riskerna hanteras i planen.

Länsstyrelsen anser också att det är viktigt att detaljplanen för del av Huvudsta 
3:1 klarar bulleranpassningen på ett bra sätt så att inte grund för klagomål ska 
finnas.

Lantmäteriet 
De anser att de tänkta tredimensionella utrymmena är otydligt definierade i 
plankarta och planbeskrivning. De anser att de befintliga ledningsrätterna inom 
planområdet ska få planstöd, framför allt inom kvartersmark. För de av 
detaljplanen kommande fastighetskonsekvenser behöver en karta som belyser 
detta tas fram.

Sjöfartsverket
De vill särskilt understryka vikten av att alla kommande vattenverksamheter sker i 
samråd med Sjöfartsverket.

Vattenfall 
De önskar att E1-bestämmelsen på plankartan kompletteras med en möjlighet att 
uppföra en elnätstation.

Naturskyddsföreningen 
Lövskogsområdet mellan Solnaverkets verksamhetsområde och Hemvärnsgatan 
ska lämnas orört och skyddas i detaljplanen. Ingrepp i detta område skulle får 
oacceptabla förluster för biologisk mångfald. De ifrågasätter tillskapandet av en 
särskild vägfil längs Hemvärnsgatan för transporter till Solnaverket.



SID 8 (12)

Solna Vatten 
De framför att deras befintliga spillvattenspumpstation med tillhörande ledningar 
ska säkras upp i detaljplanen.

Stockholms stad
De efterfrågar förtydliganden kring omgivningspåverkan på sin fastighet 
Gjutmästaren 6. Aktuell detaljplan måste utformas så att den inte försvårar 
planerad stadsutveckling i Stockholms stad på andra sidan Bällstaviken. I 
planförslaget med tillhörande MKB behöver det tydligare framgå vilka åtgärder 
som kommer avkrävas Solnaverket för att minimera industribullernivåerna. 
Riskanalysen behöver revideras med korrekta uppgifter gällande vilket område 
som aktuellt för detaljplanering på Stockholmssidan av Bällstaviken. Frågor kring 
transporter till Solnaverket och sopsugen behöver kartläggas mer.

Humlegården Fastigheter 
De yttrar sig mot den planerade ökningen av tunga transporter till Solnaverket. 
Att upp till 340 transporter per vecka, vid kall väderlek, ska trafikera Solna strand 
kan inte accepteras. Det stämmer inte överens med Solna stads framtida vision 
av utvecklingen av området Solna strand. 

S:t Erik markutveckling AB
Bolaget framför att det bör säkerställas att omgivningspåverkan från Solnaverket 
inte är av sådan omfattning att bostadsbebyggelse inom fastigheterna 
Gjutmästaren 6 och 9 inte kan accepteras. De oroar sig över att kommande 
hamnverksamhet tillhörande Solnaverket riskerar begränsa 
utvecklingsmöjligheterna på andra sidan Bällstaviken. Bolaget vill påpeka att 
planhandlingarna beskriver avståndet mellan Solnaverket och utvecklingsområdet 
är minst 370 meter något som är felaktigt då avståndet är kortare än så.

Det efterfrågas illustrationer som visar på hur de som kommer röra sig längs med 
vattnet på Stockholmssidan av Bällstaviken ska uppfatta den nya bebyggelsen 
inom Solnaverket.
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer i korthet
Åtgärder och förtydliganden kring relationen mellan Solnaverket och de 
föreslagna intilliggande bostäderna har genomförts till antagandeskedet. Motiv till 
att strandskyddet ska upphävas även inom parkmarken längs med vattnet har 
tydliggjort i text och med hjälp av illustration. Även markförutsättningarna längs 
med strandpromenaden har mer ingående förklarats och till det vilka åtgärder 
som kan komma att krävas. Riskanalysen har reviderats och planbestämmelser 
har förtydligats för att det ska bli tydligare vad som gäller avseende 
riskförutsättningar och föreslagna åtgärder. 

Förutsättningarna under Huvudstabron, där det föreslås tredimensionella 
utrymmen, har tydliggjorts i planbeskrivningen. Detsamma gäller för 
fastighetskonsekvenserna. En fastighetskonsekvenskarta föreslås tas fram till 
exploateringsavtalet och kan då ligga som stöd i framtida fastighetsbildningar. 
Ledningsrätter kan komma att behöva omprövas pga. framtida 
ledningsomläggningar.

Dialog med Sjöfartsverket kommer att ske kring alla åtgärder som föreslås i och i 
anslutning till vattnet.

Den föreslagna utvecklingen av Solnaverket har studerats mycket noggrant för att 
minimera påverkan och konsekvenser på de omkringliggande miljöerna. 
Kompensationsåtgärder för de nedtagna värdena kommer att vidtagas i samband 
med ombyggnaden av det norra entréområdet och det genom att nyplantering 
kommer ske.

Att säkerställa en trafiksäkrare miljö runt Solnaverkets norra entré har varit en 
vik-tig fråga att behandla i detta planarbete. För att inte blockera för övrig trafik 
eller riskera trafiksäkerheten ges lastbilarna en separat fil för att ta sig in i 
området. 



SID 10 (12)

Synpunkter från ledningsägare inom och i anslutning till området tas med i den 
fortsatta processen och ledningssamordning.

Riskutredningen har reviderats (Brandskyddslaget 2020-06-16) så att det i 
Stockholm aktuella området för detaljplaneläggning nu stämmer överens med det 
projekt som varit ute på samråd. Riskbedömningen påverkas inte med tanke på 
det avstånd som skiljer de två områdena åt. 

Ett av syftena med att möjliggöra utvecklingen av Solnaverket är att möjliggöra 
transporter vattenvägen till en nu kaj o på så sätt minska transporterna via 
vägnätet. Riskerna på Huvudstaleden kommer av den anledningen inte att öka 
och påverka de utvecklingsmöjligheter som finns både i Solna och Stockholm. 
Transporter med flis/pellets brukar normalt inte ses som riskfyllda. 

En bullerkartläggning har tagits fram för Solnaverket som visar bullerspridningen, 
både för nuläget och med utvecklad verksamhet, inom en radie på cirka 400 
meter från bullerkällorna. Nödvändiga bulleråtgärder studeras i detalj när och om 
de an-ses nödvändiga. Generellt kan sägas att bullret ska åtgärdas direkt vid 
källan.

Utredningsunderlaget och planhandlingarna klargör på ett tydligt sätt Solnaverkets 
påverkan på omgivningen. De illustrationer som är framtagna anser förvaltningen 
är tillräckliga för att ge en bild av den nya bebyggelsen även från 
Stockholmssidan.

Utvecklingen av Solnaverket är en förutsättning för fortsatt stadsutveckling i både 
Solna och Sundbyberg, därmed även inom Solna Strand. Solna stads intentioner 
är att Solna strand i framtiden ska vara ett område med blandad bebyggelse, i 
enlighet med det som anges i ÖP 2030. Solnaverket är då en förutsättning för 
denna utveckling.

Förändringar efter granskningen
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 Ett U3-området har lagt in på plankartan för att säkerställa Solna Vattens 
spillvattenanläggning inom området.

 En del av en byggnadsvolym har av tekniska anledningar utökats efter det 
att mer detaljerade studier av verksamheten inför antagandeskedet visat att 
turbinhallen till den nya panna 6 har behov av ytterligare yta. Det är volymen 
till höger om panna 6 som getts ett burspråk och på så sett har ytan som 
möjliggör bebyggelse upp till en totalhöjd över angivet nollplan på +30 
utökats något. Ingen ny mark för bebyggelse tas i anspråk för detta utan 
burspråket placeras på en idag befintlig sockel.

 Området längs med strandpromenaden, som tidigare angavs med 
planbestämmelse PARK (E1), har nu endast planbestämmelsen PARK. 
Rätten för Solnaverket att nyttja ytan under strandpromenaden för sin 
kulvert från hamnanläggningen kommer att lösas med ett nyttjanderättsavtal 
eller servitut istället.

 En planbestämmelse (f3) har lagts in för att begränsa den tillkommande 
skorstenens lägsta höjd till +58,5.

 Längs med den del av Huvudstaledens östra sidan som finns inom denna 
detaljplan har en ny planbestämmelse lagts till, ”bullerskydd”. Det för att 
möjliggöra anläggandet av hela den långa bullerskyddsskärm som föreslås i 
bullerutredningen för detaljplanen för del av Huvudsta 3:1. Skärmen syftar 
till att hjälpa till att skapa en bättre bullermiljö på bostadssidan. Tidigare har 
denna delen funnits med i detaljplanen för del av Huvudsta 3:1, men efter 
noggranna studier så är vägräcket placerat ovan fastigheten Krukmakaren 3 
och därmed tas planbestämmelsen med i även denna detaljplan.

Synpunkter som inte tillgodosetts
Granskningsutlåtandet redovisar yttranden som inkommit under 
granskningsskedet. Nedanstående förteckning redovisar de synpunkter som inte 
fått sina synpunkter tillgodosedda under något planskede.
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 Naturskyddsföreningen framför att område 1 i Naturvärdesinventeringen 
inte får bebyggas på något sätt.

 E1 området ska kompletteras med möjligheten att skapa en nätstation.
 Strandskyddet bör ligga kvar inom, i detaljplanen, angiven parkmark. 
 Ammoniaktankens läge kan inte accepteras.
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Tjänsteskrivelse 2020-06-16Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2020:43

DISTANSEN 4  
Överjärva gårdsväg
Bygglov för nybyggnad, kontorshus 

Förslag till beslut
Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap 31b§ 
punkt 2 och 9 kap 31c§ punkt 2 Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för 
nybyggnad av kontorshus i fyra våningar med byggnadsarea om 4090 kvm och 
bruttoarea om 15 360 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan. 

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Agneta Ydfors.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 561 500 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
505 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4
50 560 kr – Tillkommande avgift med 10% för avvikelse från detaljplan 
5 4000 kr – Kungörelse enligt tabell 11 
561 560 kr – Summa avgifter (561 500)

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i 
beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.
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Sammanfattning
Fabege Distansen 4 AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av kontorshus i fyra våningar. Byggnadsarean är 4 090 kvm och bruttoarean 15 
360 kvm. Byggnaden är långsmal och placerad längs gata i kollektivnära läge i 
Ulriksdal. Byggnadens fasadmaterial är ljust tegel med liggande fönster och 
snedställda burspråk i corténplåt. På tak finns takterrass. Mot gård finns lägre 
byggnader samt parkering för bil och cykel. 

Åsa Bergström Agneta Öström 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 
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Ärendet
Fabege Distansen 4 AB c/o Fabege AB har inkommit med en ansökan om bygglov 
för nybyggnad av kontorshus i fyra våningar. Byggnadsarean är 4 090 kvm och 
bruttoarean 15 360 kvm.

Stadsbild och gestaltning
Byggnaden är placerad på en smal tomt mellan Överjärva gårdsväg och 
spårområdet strax norr om Ulriksdals station. Byggnaden närmast intill är ett 
parkeringsgarage i medvetet utformad matrisgjuten betong. Längs gatan ligger 
också ett ljust kontorshus i betong även detta matrisgjuten med hög precision. På 
andra sidan Överjärva gårdsväg finns framväxande radhusbebyggelse i kvarteret 
Totalisatorn.

Det kollektivtrafiknära läget innebär att de flesta brukarna kommer att promenera 
från Ulriksdals station och angöra från gatan. De tre likvärdiga entréerna är 
indragna och vinklade söderut mot de promenerade från pendeltågsstationen och 
Ulriksdals torg. Som cyklandes angör man byggnaden från gårdssidan mot spåren 
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där cykelparkering finns och där även parkering och sekundära entréer finns samt 
in/utlastning och avfallshantering.

Fasadutformning
Byggnaden har fyra våningar och fasaderna är symmetriskt uppbyggda. 
Entrévåningen uppförs i glas och med pelare i ljust tegel i stående staplat 
förband. Den låga sockeln utförs i räfflad betong. Entrépartier inramas av 
profilfräst stående träpanel. Resten av fasaden har tegel i liggande staplat 
förband som fasadmaterial. Fasaderna är uppbyggda med symmetrisk 
fönstersättning med liggande fönster samt vinklade burspråk klädda med 
corténplåt som kontrast till det matta ljusa teglet. Fönster- och glaspartier samt 
räcken utförs i mörkbrunt stål. Taket beläggs med sedum. Mot spårområdet blir 
fasaden stramare och tegel ersätts med puts i liknande färgskala. 
Teknikbyggnader är klädda i corténplåt omväxlande täta och perforerade för 
ljusinfall och belysning. Vertikala ventilationskanaler kläs in med corténplåt. På 
taket finns takterrasser samt vinklade glaspartier för dagsljusinfall ner till våning 
under samt till entresolplanet.

Markplanering
Byggnad placeras i tomtgräns i direkt anslutning till allmän platsmark. På 
gårdssidan asfalteras mark där parkering av bilar och cyklar ska ske. Närmast 
spårområdet görs plantering i slänt. Någon enstaka plantering finns närmast 
byggnad. Mot norr finns mur med räcke.

Sophantering
Sophanteringen sker från gårdssidan med utrymme för sopsug och miljörum i den 
lägre gårdsbyggnaden.

Parkering
Stadens parkeringsnorm gäller vilket innebär att 12 bilplatser ska anordnas per 
1000 kvm BTA vilket innebär 184 platser. Det redovisas 184 bilplatser varav 3 st 



SID 5 (10)

hkp. 38 bilplatser är placerade utvändigt på egen fastighet. 146 platser finns i det 
angränsande p-huset på Distansen 7.

För cyklar gäller en parkeringsnorm på 10 platser per 1000 kvm BTA vilket 
innebär ett behov av 155 cykelplatser. Utomhus redovisas plats för 66 cyklar. 
Inomhus finns plats för 89 cyklar. 

Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt dels i svackdike närmast spårområdet och dels i 
fördröjningsmagasin placerade under gårdsytan mot spårområdet. I 
fördröjningsmagasinet sker sedimentering innan vattnet släpps på det 
kommunala dagvattennätet. Vissa delar av byggnadens tak har sedumtäckning 
vilket bidrar till rening och fördröjning.

Ärendet var komplett 2020-06-01.
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Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan P09/5 med laga kraft 2009-07-10. 
Användningsbestämmelse CJ = Centrum, dock ej hotell. Lätt industri som ej är 
störande för omgivningen samt PU = Parkering. Lager

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användning av byggnad för 
parkering och lager som även innehåller teknikutrymmen och omklädningsrum 
samt ventilationskanal på fasad över mark som endast får bebyggas med två 
våningar.

Motivering av beslutet
Ansökan har kungjorts, inga synpunkter har inkommit. Remiss har skickats till 
Trafikverket samt kompletterande material. Remissvar samt två kompletterande 
remissvar har inkommit. Den sökande har underrättats om synpunkter som 
inkommit och har kompletterar sin ansökan med riskutredning.

Frågor avseende avtal mellan fastighetsägare och Trafikverket berör inte PBL-
processen. När det gäller avvikelse från detaljplan angående motfyllnad mot 
järnvägen har en riskutredning tagits fram av byggherren som visar på att 
planbestämmelsens syfte uppfylls, men med annat utförande. Enligt 
riskutredningen påverkar inte det avvikande utförandet Trafikverkets intressen så 
som det är fastlagt i aktuell detaljplan. Då prövning av ansökan ska göras mot 
aktuell detaljplan finns inte heller möjlighet att utgå från andra ingångsvärden än 
de som ligger till grund för detaljplanen. Trafikverket har dock möjligheten till 
egen dialog, skild från PBL-processen, med fastighetsägaren.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användning av byggnad för 
parkering och lager som även innehåller teknik som undercentral, el, tele, 
nätstation, fläktanläggning, avfallshantering och omklädning förutom 
cykelparkering. Teknisk anläggning uppförs i form av ventilationskanal vertikalt på 
fasad över mark som endast får bebyggas med två våningar.



SID 7 (10)

Ventilationskanaler på fasad bedöms som en liten avvikelse, en teknisk lösning 
nödvändig för att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt, i en begränsad 
omfattning och förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31b§ punkt 2 PBL.

Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Den avvikande användningen för 
teknikutrymme och omklädning för cyklister utgör endast en mindre del av 
detaljplanens användning för parkering och lager. Den avvikande användningen 
blir inte dominerande i förhållande till den användning som anges i planen. 
Åtgärden avviker från planen men innebär en sådan användning av mark som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som detaljplanen anger enligt 9 
kap 31c§ punkt 2 PBL. 

Åtgärdernas avvikelse motverkar i detta fall inte detaljplanens syfte, de bedöms 
uppfylla kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1, 2 och 17§§ PBL med en arkitektonisk 
utformning och med en god form- färg- och materialverkan som är anpassad till 
stads- och landskapsbilden vilket sammantaget ger en god helhetsverkan. 
Bygglov kan därmed tillstyrkas med liten avvikelse från detaljplan med stöd av 9 
kap 31 b§ punkt 2 och 9 kap 31c§ punkt 2 PBL. 

Föreskrifter
Förvaltningen ska kallas till färgsyn om justering av kulörer sker i förhållande till 
beslutat bygglov. 

Handlingar som ingår i beslutet
 Nybyggnadskarta med koordinater inkom 2020-03-23
 Situationsplan inkom 2020-03-23
 Markplaneringsritningar inkom 2019-12-20
 Plan-, fasad, sektionsritningar, detaljritningar (40 st) enligt ritningsförteckning 

inkom 2019-12-20
 Färg PM inkom 2019-12-20

Bilagor till beslutet
 Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) inkom 2019-12-23 
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 Remissvar I Trafikverket inkom 2020-05-12
 Remissvar II Trafikverket inkom 2020-05-26
 Remissvar III Trafikverket inkom 2020-06-12

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2019-12-20
 Anmälan av kontrollansvarig inkom 2019-12-20
 Arearedovisning inkom 2019-12-20 
 Parkeringsredovisning inkom 2020-04-30
 Översiktlig beskrivning av projektet inkom 2019-12-20
 Gestaltningsbeskrivning inkom 20-12-20
 Illustrationer inkom 2019-12-20
 Utlåtande från sakkunnig brand (SAK) inkom 2019-12-20
 Utlåtande risk inkom 2020-06-01
 Utlåtande buller inkom 2019-12-20
 Dagvattenutredning, LOD inkom 2019-12-20 samt ritningar 2020-03-23

Underrättelser
Enligt 9 kap 25§ PBL skall berörda sakägare m.fl. underrättas om åtgärden 
innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om 
åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden 
inte är en kompletteringsåtgärd.

Ansökan har kungjorts. Inget yttrande har kommit in.
Remiss har skickats till Trafikverket. Något yttrande har ännu inte inkommit.

Upplysningar om startbesked
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL.
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt 
samråd prövas frågan om startbesked. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
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Upplysningar
 Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- 

och Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat
 Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att 

startbesked har getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet 
publicerats på Post- och Inrikes Tidningars websida

 Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

 I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max 
två våningar samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen 
fastighet. Observera att startbesked krävs.

 Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till 
byggnadsnämnden

 Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad 
användning sökas när verksamheten är bestämd

 Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren
 Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt 

höjdsättningssystem RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är 
+0.52

 Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd 
avseende kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare

 Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets 
byggregler

 För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15

 Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten
 Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen, se 2 kap 1 

och 10§§ KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad 
fornlämning som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under 
byggnads- eller markåtgärdenas genomförande 
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 Lokalt omhändertagande av dagvatten kan kräva anmälan enligt 13§ 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 Krav på avhjälpandeåtgärd vid förorenad mark kan föreligga enligt 10 kap MB. 
Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för information avseende 
anmälningsplikt 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 
skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

Expediering, delgivning och kungörelse
Per post
Sökanden  
Kontrollansvarig

Delges
Fastighetsägaren
Trafikverket

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Meddelande om kungörelse skickas till: 
Rågrannar

mailto:byggnadsnamnden@solna.se


SID 1 (9)

Tjänsteskrivelse 2020-06-16Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2020:83

Del av JÄRVA 2:31 (Linnean)  
Järva skjutbaneväg, SOLNA 
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus 

Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), 
för nybyggnad av flerbostadshus med 114 bostäder i fem till sex våningar med 
källare med byggnadsarea om 3 004 kvm och bruttoarea om 14 264 kvm med de 
villkor och förutsättningar som anges nedan.  

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Marianne Andersson.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 505 600 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
505 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4
505 600 kr – Summa avgifter

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i 
beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.
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Sammanfattning
Skanska Sverige AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus i fem till sex våningar och källare med sammanlagt 114 lägenheter 
varierande mellan 1 rok till 5 rok. Cirka 35 % av lägenheterna är 4 rok eller större. 
Byggnaden innehåller även lokaler. En vårdcentral planeras i gatuplan mot 
huvudgatan med 625 kvm bruttoarea. Byggnadsarean är 3 004 kvm och 
bruttoarean 14 264 kvm. Projektet utgör etapp 1 av bebyggelsen enligt den nya 
detaljplanen för bostadskvarteren i Järvastaden.

Åsa Bergström Agneta Öström 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt



SID 3 (9)

Ärendet
Skanska Sverige AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus i fem till sex våningar och källare med sammanlagt 114 lägenheter 
varierande mellan 1 rok till 5 rok. Cirka 35 % av lägenheterna är 4 rok eller större. 
Byggnaden innehåller även lokaler. En vårdcentral planeras i gatuplan mot 
huvudgatan. Byggnadsarean är 3 004 kvm och bruttoarean 14 264 kvm. Lokalytan 
upptar 625 kvm bruttoarea.

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammet syftar till att förtydliga och säkerställa kvalitéer i 
gestaltningen av byggnader, gator och park. Kvarteren ska upplevas varierade och 
inte för storskaliga och monotona. Fasaderna ska ha variation, vara individuella 
men ändå med sammanhållet tema. Bottenvåningarna ska särskiljas från 
bostadsvåningarna med avvikande material. Lokalernas glaspartier ska vara 
våningshöga för öppenhet mot trottoaren och gatulivet. Entréerna till bostäderna 
ska vara tydliga och inbjudande, utformade med träpartier. Förslaget bedöms 
följa gestaltningsprogrammets intentioner.

Gestaltning och fasadutformning
Aktuella byggnader utgör den första etappen av utbyggnaden enligt den nya 
detaljplanen. Bebyggelsen utgörs av slutna kvarter för att skapa stadskaraktär i 
denna den av Solna. Bebyggelsen är högre än de befintliga flerbostadshusen. Det 
halva kvarter som är aktuellt i denna ansökan är indelat i fyra olika bostadshus 
med ett trapphus i respektive byggnad. De fyra olika delarna har något varierad 
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karaktär för att skapa stadsmässighet. Fasaderna mot gatan är putsade i två olika 
nyanser av varmvitt och ljusbeige samt en grågrön kulör. Fönster och 
balkongutformning skiljer sig något åt men har samma kopparliknande bruna 
kulör. Taken är av svart plåt. På vissa tak finns solpaneler. Mot gården är 
fasaderna utförda med betongelement som har samma kulör som fasaden mot 
gatan. Sockelvåningarna mot gatan är markerade genom sin klinker/natursten. 
Entrépartierna till bostäderna är något indragna och utförda i trä. De glasade 
skyltpartierna mot huvudgatan Järva skjutbaneväg är utförda i trä. Sekundära 
dörrar till soprum och dylikt har en enkel utformning med släta ståldörrar i diskret 
grå kulör.

Markplanering
Den från gatan upphöjda innergården nås från de fyra trapphusen samt från en 
portik placerad på fasad mot söder. Innergården får gräs och hårdgjorda ytor för 
utevistelse och lek. De finns sittmöjligheter och lekutrymme för de minsta samt 
cykelparkering. Bostäder i markplan har uteplatser omgivna av buskage och 
avgränsade träplank. Övriga lägenheter har balkonger.

Dagvattenhantering
Dagvatten leds från tak via stuprör till gårdens växtbäddar för infiltrering därefter 
anslutning till fördröjningsmagasin placerade i källaren. Viss infiltration 
omhändertas på gårdens grönytor. Från fördröjningsmagasin kopplas dagvattnet 
till stadens dagvattenledningar. Gården är höjdsatt så att vid skyfall rinner vattnet 
ut via portik till lokalgata. 

Avfallshantering
Hushållsavfall hanteras i ordinära kärl som är placerade i soprum mot gatan för 
att vara tillgängliga och underlätta hanteringen. I två miljörum finns 
källsorteringsstationer för minst sex fraktioner. 

Parkering
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Parkeringstal för Solna stad tillämpas. För flerbostadshus gäller 0,5 - 1,1 platser 
per bostad beroende på lägenhetens storlek, närhet till kollektivtrafik mm. De 
inskickade dokumenten beskriver beräkningarna som gjorts. Under gården på 
källarplan 09 finns redovisat plats för 66 p-platser för bilar varav tre är hkp vilket 
bedöms som godtagbart. Infart till garage sker från gatan i norr. 

Parkeringstal för cykelparkering i bostadshus är 2,5 - 4,5 platser per bostad 
beroende på lägenhetsstorlek.  Antalet cykelparkeringsplatser följer stadens p-
norm med sammanlagt 347 p-platser. Inomhus finns 234 platser. På gård finns 
113 platser.

Ärendet var komplett 2020-06-04.

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan P20/1 med laga kraft 2019-12-21. 
Användningsbestämmelse BC1P1 - Bostäder. Endast centrumändamål får 
inrymmas i bottenvåning, förutom bostadsentréer och bostadskomplement samt 
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parkering. Inom 6 meter från GATA i bottenvåning får endast placeras 
centrumändamål och bostadsentréer samt enstaka soprum (dock ej soprum mot 
Järva skjutbaneväg). Parkering medges endast i nivå under gård.
BC2P1 - Bostäder. Centrumändamål får inrymmas i bottenvåning. Parkering 
medges endast i nivå under gård.

Motivering av beslutet
Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1, 
2 och 17§§ PBL med en arkitektonisk utformning och med en god form- färg- 
och materialverkan som är anpassad till stads- och landskapsbilden vilket 
sammantaget ger en god helhetsverkan. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd 
av plan- och bygglagen 9 kap 30§ PBL. 

Föreskrifter
Förvaltningen ska kallas till färgsyn om justering av kulörer sker i förhållande till 
beslutat bygglov. 

Handlingar som ingår i beslutet
 Nybyggnadskarta inkom 2020-05-26
 Situationsplan inkom 2020-05-26
 Markplaneringsritningar (6 st) inkom 2020-05-26
 Plan-, fasad, sektionsritningar, detaljritningar (38 st) enligt ritningsförteckning 

inkom 2020-05-26
 Färg PM inkom 2020-05-26

Bilagor till beslutet
 Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) inkom 2020-05-26 
 Redovisning av dagsljus vid bostadsbebyggelse inkom 2020-06-02

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2020-05-26
 Anmälan av kontrollansvarig inkom 2020-05-26
 Arearedovisning inkom 2020-06-02
 Redovisning av lägenhetsstorlekar inkom 2020-06-04
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 Parkeringsutredning inkom 2020-06-02
 Översiktlig beskrivning av projektet inkom 2020-06-02
 Gestaltningsbeskrivning inkom 2020-05-26
 Illustrationer inkom 2020-05-26
 Utlåtande från sakkunnig brand (SAK) inkom 2020-06-02
 Utlåtande akustik inkom 2020-06-02
 Dagvattenutredning, LOD inkom 2020-06-02
 Avfallsbeskrivning inkom 2020-06-02
 Kopia av bekräftelse om ansökan av lantmäteriförrättning inkom 2020-05-26

Upplysningar om startbesked
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL.
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt 
samråd prövas frågan om startbesked. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Upplysningar
 Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- 

och Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat
 Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att 

startbesked har getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet 
publicerats på Post- och Inrikes Tidningars websida

 Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

 I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max 
två våningar samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen 
fastighet. Observera att startbesked krävs.

 Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till 
byggnadsnämnden

 Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad 
användning sökas när verksamheten är bestämd

 Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren
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 Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt 
höjdsättningssystem RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är 
+0.52

 Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd 
avseende kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare

 Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets 
byggregler

 För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15

 Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten
 Lokalt omhändertagande av dagvatten kan kräva anmälan enligt 13§ 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

 Krav på avhjälpandeåtgärd vid förorenad mark kan föreligga enligt 10 kap MB. 
Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för information avseende 
anmälningsplikt

 Uppgifter till lägenhetsregistret ska lämnas på en särskild blankett och 
skickas till byggnadsnämnden. Blanketten finns på stadens webbplats 
solna.se. Underlåtenhet kan medföra ett beslut om föreläggande som får 
förenas med vite 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 
skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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Expediering, delgivning och kungörelse
Per post
Sökanden  
Kontrollansvarig

Delges
Fastighetsägaren/arrendator

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Meddelande om kungörelse skickas till: 
Rågrannar
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Tjänsteskrivelse 2020-06-15Miljö- och
byggnadsförvaltningen BND/2020:85

HUVUDSTA 4:17  
Del av Huvudsta 4:17
Bygglov för nybyggnad av kontorshus 

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), 
för nybyggnad av kontorshus i 7 våningar, varav en indragen takvåning, samt två 
garageplan under mark med byggnadsarea om 3 849 kvm och bruttoarea om 30 
199 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan. 

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Anna-Karin Oleschek.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked.

Villkor för beslut
Bygglov beviljas med villkor, enligt 9 kapitlet 36§ PBL, att åtgärd inte får 
påbörjas innan detaljplan för del av Huvudsta 4:17, Stadsdelen Huvudsta 
BND/2015:2846 ägt laga kraft.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 891 300 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Avgiftsberäkning
891 300 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4
891 300 kr – Summa avgifter 
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Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i 
beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
JM AB, genom Tomas Jonson har inkommit med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av kontorshus i 7 våningar varav en indragen takvåning samt två 
garageplan under mark. Byggnadsarean är 3 849 kvm och bruttoarean 30 199 
kvm. 
Byggnaden kommer att bli huvudkontor för JM. Byggnadens materialitet gestaltas 
huvudsakligen i betong i gråvitkulör och glas. Takvåning bjuder till ett aktivt grönt 
taklandskap. Verksamheter vid entréplan i form av Café, restaurang och bobutik 
förstärker kopplingen mellan omkringliggande stadsdelar och parkområden.

Åsa Bergström Cristina Moreira 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 
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Ärendet
JM AB, genom Tomas Jonson har inkommit med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av kontorshus i 7 våningar varav en indragen takvåning samt två 
garageplan under mark. Byggnadsarean är 3 849 kvm och bruttoarean 30 199 
kvm. 

Stadsbild och gestaltning
Byggnaden placeras med front mot Ekelundsvägen och innebär en hörnsten och 
startpunkt i ett nytt utvecklingsområde där ett nytt stadstråk mellan Solna och 
Stockholm möjliggörs. Byggnaden förhåller sig till innerstadens skala och 
utformas i relation till den kulturhistoriska miljön i Karlberg med Karlbergs slott 
som närmaste omgivning. Byggnaden har sju våningar varav en förhöjd 
sockelvåning och en indragen takvåning. Byggnadens verksamheter vid entréplan 
i form av café, restaurang och botutik utgör tillsammans med ett nytt offentligt 
torg och angöringsgatan en plats som bidrar till en levande stadsmiljö. 
Byggnadens strukturerade uppbyggnad och omsorgsfulla gestaltning med djup 
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relief ger ett intryck av massivitet och robusthet som stöder dess roll som en 
hörnsten i ett nytt stadsutvecklingsområde. Byggnaden föreslås med en nedtonad 
färgpalett, och det huvudsakliga materialet är betong i gråvit kulör. Den tydliga 
och lugna strukturen kopplar byggnaden till sitt historiska sammanhang och 
materialiteten signalerar tidlöshet. Det gröna torget och taklandskapet förstärker 
kopplingen till omgivande vatten-, park- och naturområden. Byggnaden utförs och 
certifieras enligt Miljöklassning LEED Platinum.

Fasadutformning
Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och fasadsmaterial består av betong med 
relief och glas. Reliefens framsida utförs med gjutyta i betong och nischerna kring 
fönsterpartierna utförs som slipade terrazzoytor. Fönsternas profilsystem utförs 
av aluminium. 

Taklandskapet utförs som beträdbar grönskande terrassyta med bandtäckning av 
plåt, mörkt grå kulör och rostfritt växtnät för klättrande grönska. Taket beläggs 
med ytskikt av
papp i svart standardkulör, och för vissa delar sedum samt solceller. 
 

Markplanering
Byggnad placeras i tomtgräns i direkt anslutning till allmän platsmark, gata och 
torg. En remsa av prickmark finns på fastighetens västra sida där marken 
schaktas och anpassas i enlighet med planbestämmelserna för att möjliggöra 
trottoar runt byggnaden. Trottoarerna markbeläggs med en omsorgsfull 
komposition av tegelkross, marktegel, betongplattor och betongmarksten i olika 
färger. I markbeläggningskompositionen ingår även några enstaka planteringar 
och gräsytor som berikar området med grönska och livfullhet. 

Sophantering
Källsortering av diverse olika avfallsfraktioner sker initialt hos respektive 
hyresgäst (inkl café och restaurang). Dessa samlagras senare i byggnadens 
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återvinningsrum, från vilket tömning sker löpande. Organiskt avfall från 
restaurang och café processas via en kvarn och samlas upp i fett‐ och 
slamavskiljare som töms regelbundet.

Parkering
Bilparkering sker i två plan garage under byggnaden, vilket möjliggör ca 220 
bilplatser. Häften av platserna kommer att ha tillgång till laddning av elbilar, med 
möjlighet att utöka till 100% på sikt.
I garaget förbereds platser för bilpool. Inom projektet tillskapas även ca 20 
kommunala bilparkeringsplatser på den nya gatan, samt ett trettiotal 
cykelparkeringar på torget.

Det finns totalt ca 280 parkeringsplatser för cykel, varav 172 st inomhus i 
markplan, i direkt anslutning till omklädningsrum, och ytterligare ca 110 platser 
utomhus på förgårdsmark. Det finns även möjlighet att ladda elcyklar samt övriga 
fordon (el‐scooter etc.).

Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt genom flera principer. Dels genom takterrassens 
sedumtak och dels genom tak med djupare växtbäddar. Delarna av takytan utan 
infiltration av dagvatten utformas så att dagvatten leds och fördröjs innan att det 
tas upp av växterna kapillärt. Fördröjde dagvattnet från hårdgjorda ytor används 
till bevattning och eventuellt överskott av dagvatten från takytan rinner ner i 
brunnar som leds direkt ner mot skelettjordar i gatan för fördröjning och rening. 
Eventuellt överskott används för att bevattna träden i gaturummet, och rening av 
dagvattnet sker i flera steg. Det är nödvändigt att leda dagvattnet från takytan 
mot skelettjordarna i gatan med anledning till LEED-certifieringen av projektet då 
dagvattnet behöver renas och ha möjlighet att infiltrera ner i marken.

Ärendet var komplett 2020-05-20.
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Förutsättningar
En ny detaljplan för del av Huvudsta 4:17, Stadsdelen Huvudsta BND/2015:2846 har 
antagits men inte vunnit laga kraft än då den överklagats. 
Användningsbestämmelse KC1P1 medger kontor, centrumändamål i bottenvåning där 
minst 70
kvm BTA av bottenvåningen ska vara café eller restaurang. Parkering medges endast 
under mark. 

Motivering av beslutet
Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1 och 
2 PBL med en arkitektonisk utformning och med en god form-, färg- och 
materialverkan som är anpassad till stads- och landskapsbilden vilket sammantaget 
ger en god helhetsverkan. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap 30§ PBL.  
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Föreskrifter
Förvaltningen ska kallas till färgsyn om justering av kulörer sker i förhållande till 
beslutat bygglov. 

Handlingar som ingår i beslutet
 Bygglovsritningar inklusive situationsplan på nybyggnadskartan (26 st) enligt 

ritningsförteckning inkom 2020-05-20
 Utvändiga material och kulörer inkom 2020-05-20
 Färg PM inklusive NCS‐koder och utvändiga material inkom 2020-05-20
 Ritning takterrass inkom 2020-05-20

Bilagor till beslutet
 Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet inkom 2020-05-20

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2020-05-20
 Anmälan av kontrollansvarig inkom 2020-05-20
 Arearedovisning inkom 2020-05-20
 Bilaga till arearedovisning brukarea, BRA inkom 2020-05-20
 Bilaga till arearedovisning bruttoarea, inkom BTA 2020-05-20
 Översiktlig beskrivning av project inkom 2020-05-20
  Gestaltningsbeskrivning inkom 2020-05-20
 Illustration i färg – Vy från Torget inkom 2020-05-20
 Handlingsförteckning Brand inkom 2020-05-20
 Brandskyddsbeskrivning inkom 2020-05-20
 Brand‐ och utrymningsanalys inkom 2020-05-20
 Ritning Brandutrymning inkom 2020-05-20
 Handlingsförteckning buller/akustik inkom 2020-05-20
 Vibrationsutredning inkom 2020-05-20
 Ljudbeskrivning inkom 2020-05-20
 Trafikbullerutredning inkom 2020-05-20
 Redovisning av dagsljus inkom 2020-05-20
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 Dagvattenutredning, Beskrivning och utlåtande om dagvattenhantering, LOD 
inkom 2020-05-20

 Redovisning parkeringstal för bilar och cyklar inkom 2020-05-20
 Mobilitetsutredning JM HK_ redovisning av parkeringsbehov inkom 2020-05-

20
 Redovisning av avfallshantering inkom 2020-05-20
 Referensbilder material marknivå inkom 2020-05-20
 Referensbilder material takterrass inkom 2020-05-20
 Kopia av ansökan om lantmäteriförrättning inkom 2020-05-20

Upplysningar om startbesked
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL.
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt 
samråd prövas frågan om startbesked. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Upplysningar
 Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- 

och Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat
 Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att 

startbesked har getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet 
publicerats på Post- och Inrikes Tidningars websida

 Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

 I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max 
två våningar samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen 
fastighet. Observera att startbesked krävs.

 Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till 
byggnadsnämnden

 Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad 
användning sökas när verksamheten är bestämd

 Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren
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 Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt 
höjdsättningssystem RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är 
+0.52

 Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd 
avseende kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare

 Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets 
byggregler

 För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15

 Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten
 Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen, se 2 kap 1 

och 10§§ KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad 
fornlämning som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under 
byggnads- eller markåtgärdenas genomförande 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten kan kräva anmälan enligt 13§ 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 Krav på avhjälpandeåtgärd vid förorenad mark kan föreligga enligt 10 kap MB. 
Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för information avseende 
anmälningsplikt 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 
skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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Expediering, delgivning och kungörelse
Per post
Sökanden  
Kontrollansvarig

Delges
Fastighetsägaren

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Meddelande om kungörelse skickas till: 

Huvudsta 4:17
Solna Kommun
Redovisning 4 Tr
171 86  Solna

Nytomta 1
Solna Kommun
Redovisning 4 Tr
171 86  Solna

   Nytomta 1
   Nytomta Fastighets Ab
   C/o Gemini Business Service Ab Box 6129
   102 33  Stockholm

   Kanoten 1
   Bengtsson,Gerd Elisabeth
   Markörvägen 10
   191 44  Sollentuna



SOLNA STAD TJÄNSTESKRIVELSE Sid 1 (6) 
Miljö- och byggnads-  BYGG.2020.246  
förvaltningen Lex 

JOCKEYN 16  
Cronhiems allé / Stratosgatan,  
Bygglov för nybyggnad, stadsradhus 

Sammanfattning
Peab Markutveckling AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 
stadsradhus. Stadradhusen består av trevåningslägenheter som är 6-7 rok och 166 kvm. 
Den sammanlagda byggnadsarean är 648 kvm och sammanlagd bruttoarea är 1631 kvm.
Radhusen är anpassade till befintliga, angränsande radhus i skala, materialval och 
färgsättning. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för 
nybyggnad av 8 stadsradhus i 3 våningar med byggnadsarea om 648 kvm och bruttoarea 
om 1631 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Lars Stridh med behörighet K.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 114 600 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
114 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4
114 600 kr – Summa avgifter

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet 
samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Åsa Bergström Tess Pähn 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 
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Ärendet
Peab Markutveckling AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 
stadsradhus i 3 våningar med lägenheter om 6-7 rok. Byggnadsarean är 648 kvm och 
bruttoarean 1631 kvm.

Fasadutformning
Fasaderna utförs i puts i nedtonad färgsättningen i två grå kulörer som varvas i de olika 
enheterna. Stadsradhusen har takterrasser åt båda håll och terrassen mot gårdssidan har ett 
förvaringsutrymme som även fungerar som insynsskydd. Ovanför entréerna monteras 
skärmtak av aluminium och glas. 
Balkonger har räcken av aluminium och fronter av glas.
Tak beläggs med plåt i grafitgrå kulör och övriga takdetaljer, fönster och fönsterdörrar har 
samma kulör.

Stadsbild
Marknivåskillnader hanteras genom att radhusen förskjuts i förhållande till varandra i 
höjdled. 
Mot gatan har stadsradhusen små förgårdar omgärdade av en låg mur, i likhet med de 
radhus som finns uppförda i området. Mot gårdssidan anordnas en uteplats och förråd i trä 
som ansluter till träplanket mellan stadsradhusen. 
Stadsradhusen är fördelade på två längor med 4 radhus i vardera. Mellan längorna 
anordnas en gångväg.  
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3D-modell

 

Markplanering
Entréytan mot gatan har plattläggning och är omgärdade av en låg mur. Mot gårdssidan 
finns en trallyta för utevistelse. 

Sophantering
Avfallshanteringen inom kvarteret kommer att ske i en sopsugsanläggning. Inkasten inom 
kvarteret kommer, tillsammans med den del av sopsugsledningarna som finns anlagda på 
kvartersmark, att ingå i en gemensamhetsanläggning. 

Parkering
I bygglovet ingår 18 parkeringsplatser. Av dessa 18 platser är 6 platser avsedda för 
tidigare uppförda radhus i området.

Ärendet var komplett 2020-06-02.
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Fasadkulörer

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan P12/6 med laga kraft 2012-05-09. 
Användningsbestämmelse BC Bostäder i form av radhus. 

Motivering av beslutet
Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1 och 2§§ 
PBL med en arkitektonisk utformning och med en god form- färg- och materialverkan 
som är anpassad till stads- och landskapsbilden vilket sammantaget ger en god 
helhetsverkan. 

Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30§ PBL. 

Föreskrifter
Förvaltningen ska kallas till färgsyn om justering av kulörer sker i förhållande till beslutat 
bygglov.

Handlingar som ingår i beslutet
 Nybyggnadskarta inkom 2020-05-11 
 Situationsplan inkom 2020-06-02
 Markplaneringsritning inkom 2020-06-02
 Planritningar  (2st) inkom 2020-05-11
 Fasadritningar inkom 2020-05-11
 Sektionsritningar inkom 2020-05-11
 Detaljritningar (2st) inkom 2020-05-11
 Illustrationer och detaljritningar förråd inkom 2020-05-11
 PM material och kulörer inkom 2020-05-11

Bilagor till beslutet
 Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) inkom 2020-05-11 

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2020-05-11
 Anmälan av kontrollansvarig inkom 2020-05-11
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 Area-, parkerings- och dagsljusredovisning inkom 2020-05-11 
 Översiktlig beskrivning av projektet inkom 2020-05-11
 Brandskyddsbeskrivning inkom 2020-05-18
 Dagvattenutredning med ritningsbilaga, LOD inkom 2020-06-02
 Beskrivning av avfallshantering inkom 2020-05-11
 Parkeringsutredning inkom 2020-05-11
 Bullerutlåtande inkom 2020-05-11

Upplysningar om startbesked
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL.
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt samråd 
prövas frågan om startbesked. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Upplysningar
 Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- och 

Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat
 Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att startbesked har 

getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet publicerats på Post- och Inrikes 
Tidningars websida

 Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

 I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max två 
våningar samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen fastighet. 
Observera att startbesked krävs.

 Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till 
byggnadsnämnden

 Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad användning sökas 
när verksamheten är bestämd

 Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren
 Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt höjdsättningssystem 

RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är +0.52
 Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd 

avseende kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare
 Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets byggregler
 För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, 

NFS 2004:15
 Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten
 Lokalt omhändertagande av dagvatten kan kräva anmälan enligt 13§ Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 Uppgifter till lägenhetsregistret ska lämnas på en särskild blankett och skickas till 

byggnadsnämnden. Blanketten finns på stadens webbplats solna.se. Underlåtenhet kan 
medföra ett beslut om föreläggande som får förenas med vite 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med datum, 
diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och skälen till 
överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 
Solna, alternativt mejlas till byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit 
till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om ni 

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra 
veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Expediering, delgivning och kungörelse
Per post
Sökanden
Kontrollansvarig

Delges
Fastighetsägaren

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Meddelande om kungörelse skickas till: 
Rågrannar
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Tjänsteskrivelse 2020-06-16Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2020:87

Bygglov för nybyggnad av radhus och kedjehus, JÄRVA 2:39 och 
JÄRVA 2:40

Förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), 
för nybyggnad av 7 radhus om 132 kvm, 15 radhus om 115 kvm, 5 kedjehus om 
151 kvm och 1 kedjehus om 115 kvm, med byggnadsarea om 2206 kvm, 
bruttoarean om 4040 kvm och öppenarea om 189 kvm med de villkor och 
förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Richard Steen med behörighet K.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 248 600 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
248 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4
248 600 kr – Summa avgifter



SID 2 (10)

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i 
beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Skanska Sverige AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
28 bostäder i två våningar fördelade på 7 radhus om 132 kvm, 15 radhus om 115 
kvm, 5 kedjehus om 151 kvm och 1 kedjehus om 115 kvm. Byggnadsarea är 2206 
kvm, bruttoarean är 4040 kvm och öppenarea är 189 kvm. I ansökan ingår även en 
gemensamhetsanläggning med parkering, lekplats och planteringar. 

Åsa Bergström Tess Pähn
Förvaltningschef                            Bygglovsarkitekt
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Ärendet
Skanska Sverige AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
28 bostäder i två våningar fördelade på 7 radhus om 132 kvm, 15 radhus om 115 
kvm, 5 kedjehus om 151 kvm och 1 kedjehus om 115 kvm. Byggnadsarea är 2206 
kvm, bruttoarean är 4040 kvm och öppenarea är 189 kvm. I ansökan ingår även en 
gemensamhetsanläggning med parkeringar, lekplats och planteringar. Husen är 
anpassade till befintliga, angränsande radhus och stadsradhus i området med 
avseende på färgsättning och materialval. 

Gestaltningsprogram 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av radhus och kedjehus för att 
skapa ett område med småskalig, tät och grön karaktär. Bostadsgatorna är lätt 
svängda i nord-sydlig riktning vilket skapar förutsättningar för att utnyttja de olika 
väderstrecken. Tomterna och huslängornas placering ska följa gatornas bågform 
för att skapa tydliga gaturum. På gårdssidan anordnas smala stigar/smitvägar 
genom området mellan radhuslängorna.
 
Ansökan följer gestaltningsprogrammet. 

Fasadutformning
Fasaderna utförs i liggande träpanel i tre grå kulörer som varvas i de olika 
längorna. Balkongräcken utförs i svartmålat stål.  Tak på kedjehusen beläggs med 
svarta betongtakpannor och radhuslängorna beläggs med svart papp. Övriga 
takdetaljer är svarta. Ena längan radhus har balkong på pelare ovanför entré och 
fransk balkong mot gården. Den andra längan radhus och kedjehusen har 
skärmtak över entré och fransk balkong mot gården.

Stadsbild
Radhusen har förgårdar med en mindre gräsyta, en plats för en bil, en 
spaljéomgärdad avfallsförvaring och spaljé med planteringsyta mellan enheterna. 
Kedjehusen har plantering mot gatan och infart till carport med plats för två bilar 
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och en spaljéomgärdad avfallsförvaring. Förråden placeras genomgående mot 
gårdssidan och skapar tillsammans med planteringar och skärmar en mer privat 
och avskärmad zon. Gårdssidan har gräsyta, planteringar i tomtgräns och trädäck 
i anslutning till husen. Gångvägen mellan längorna ska tillsammans med 
vegetation såsom häckar, buskar och träd skapa en grön och lummig miljö. Träd 
planteras mot gatan för att ge grönskande gaturum. Radhuslängorna följer 
markens lutning genom avtrappning. Marknivåskillnader hanteras genom att 
radhusen förskjuts i förhållande till varandra i höjdled om med slänter med 
planteringar, L-stöd i betong om kantstöd i röd granit.

Foto från tidigare etapp
Markplanering
Entréytan mot gatan har körbar betongplatta, mindre gräsyta, planteringar och ett 
träd. Mot gårdssidan finns ett trädäck för utevistelse, en något större gräsyta och 
trappa mot gångstråket mellan längorna. Mellan de olika fastigheterna finns 
spaljéer och planteringar för avskärmning. Växtligheten ingår i lösningen för 
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omhändertagande av dagvatten. Gemensamhetsanläggningen norr om husen 
rymmer parkeringsplatser för området, lekutrustning och plantering av perenner 
och träd.

Sophantering
Husen har plats för två kärl i anslutning till gatan. Kärlen omgärdas av spaljéer. 

Parkering
Parkeringstal för radhusen är 1.55 och för kedjehusen 2.0 enligt planbeskrivning. 
Radhusen har en parkeringsplats på tomten och gör anspråk på 13 av de 32 
parkeringsplatserna på gemensamhetsanläggningen och uppfyller då kraven. 
Kedjehusen har 2 parkeringsplatser på egen tomt.

Ärendet var komplett 2020-06-11.



SID 6 (10)

Foto från tidigare etapp

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan P17/6 med laga kraftdatum 2017-04-21. 
Användningsbestämmelse B bostäder,  g marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning och parkering. Plank och mur får ej överstiga 1,8 m 
från marknivån. 

Motivering av beslutet
Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1 
och 2§§ PBL med en arkitektonisk utformning och med en god form- färg- och 
materialverkan som är anpassad till stads- och landskapsbilden vilket 
sammantaget ger en god helhetsverkan. 

Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30§ PBL. 

Föreskrifter
Förvaltningen ska kallas till färgsyn om justering av kulörer sker i förhållande till 
beslutat bygglov.
Totalhöjden på staket/plank som är placerade på mur får inte vara högre än 1,8 
meter från marknivån. 
Bullerplank ska uppföras i enlighet med bullerutlåtandet. Separat bygglov ska 
sökas för bullerplank. 
En reviderad dagvattenutredning ska lämnas innan tekniskt samråd i enlighet 
med utlåtande från limnolog.

Handlingar som ingår i beslutet
 Nybyggnadskarta (2st) inkom 2020-06-16
 Situationsplan inkom 2020-06-15
 Utsättningspunkter inkom 2020-06-03 
 Markplaneringsritning (1 st) inkom 2020-06-03
 Markplaneringsritning (3 st) inkom 2020-06-15
 Planritningar (2 st) inkom 2020-06-03
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 Fasad- och sektionsritningar inkom 2020-06-03
 Sektionsritning, gårdar inkom 2020-06-03
 Plan-, sektions- och fasadritning, förråd inkom 2020-06-03
 Detaljritningar (4 st) inkom 2020-06-03
 PM material och kulörer inkom 2020-06-16

Bilagor till beslutet
 Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) inkom 2020-06-03
 Utlåtande från limnolog om dagvattenhanteringen inkom 2020-06-09

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2020-06-03
 Anmälan av kontrollansvarig inkom 2020-06-03
 Parkeringsredovisning inkom 2020-06-10
 Arearedovisning inkom 2020-06-03
 Översiktlig beskrivning av projektet inkom 2020-06-03
 Illustrationer (3 st) inkom 2020-06-03
 Brandskyddsbeskrivning med bilaga inkom 2020-06-03
 Dagvattenutredning inkom 2020-06-03
 Dagvatten principritning kasettmagasin inkom 2020-06-15
 Dagvatten ritning inkom 2020-06-15
 Beskrivning av avfallshantering inkom 2020-06-15
 Beskrivning av gemensamhetsanläggning inkom 2020-06-15
 Bullerutlåtande med bilagor (2 st) inkom 2020-05-05

Upplysningar om startbesked
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL.
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt 
samråd prövas frågan om startbesked. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
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Upplysningar
 Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- 

och Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat
 Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att 

startbesked har getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet 
publicerats på Post- och Inrikes Tidningars websida

 Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

 I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max 
två våningar samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen 
fastighet. Observera att startbesked krävs.

 Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till 
byggnadsnämnden

 Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad 
användning sökas när verksamheten är bestämd

 Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren
 Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt 

höjdsättningssystem RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är 
+0.52

 Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd 
avseende kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare

 Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets 
byggregler

 För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15

 Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten
 Lokalt omhändertagande av dagvatten kan kräva anmälan enligt 13§ 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 Uppgifter till lägenhetsregistret ska lämnas på en särskild blankett och 
skickas till byggnadsnämnden. Blanketten finns på stadens webbplats 
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solna.se. Underlåtenhet kan medföra ett beslut om föreläggande som får 
förenas med vite 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 
skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

Expediering, delgivning och kungörelse
Per post
Sökanden
Kontrollansvarig

Delges
Fastighetsägaren

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Meddelande om kungörelse skickas till: 

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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Rågrannar
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Tjänsteskrivelse 2020-06-16Miljö- och 
byggnadsförvaltningen BND/2020:79

KASTANJEN 3  
FÖRRÅDSGATAN 1, SOLNA 
Bygglov för ändring av fasad, rulljalusier 

Förslag till beslut
Bygglov avslås med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för 
utvändig ändring av flerbostadshus, uppförande av utvändig jalusi med de 
förutsättningar som anges nedan.  

Avgift
Avgiften för beslutet är 8 500 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
8 500 kr – Avgift för beslut enligt tabell 10
8 500 kr – Summa avgifter

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt 
hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Ansökan gäller uppförande av utvändiga rulljalusier i aluminium över fasad i 
gatuplan på byggnad med berörd fasad mot Förrådsgatan som ingår i 
översiktsplanens utpekade särskilt kulturhistoriskt värdefulla område, Stenstaden 
Råsunda. De två rulljalusierna täcker två skyltfönster och en dörr. Åtgärden 
bedöms som ovarsam mot byggnadens karaktärsdrag och dess kulturhistoriska 
värden enligt 8 kap 17§ PBL. Att montera täta aluminiumjalusier i gatuplan mot 
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gata som ingår i särskilt värdefullt område bedöms som en dålig anpassning till 
stadsbilden och ger inte en god helhetsverkan i stadsbilden enligt 2 kap 6§ PBL. 

Åsa Bergström Agneta Öström 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 

Ärendet
Bea Szenfeld AB har inkommit med en ansökan om bygglov för ändring av fasad, 
uppförande av utvändig tät aluminiumjalusi på flerbostadshus. Två jalusier 
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monteras framför två skyltfönster och en dörr i gatunivå. Efter förvaltningens 
granskning av ansökan fattades beslut om ett kompletteringsföreläggande 2020-
03-24 då den sökande uppmanades att omarbeta förslaget till invändiga jalusier. 
Åtgärden skulle då inte vara bygglovspliktig och därmed kunde ansökan återtas. 
Förvaltningen bedömde åtgärden med utvändiga täta jalusier som ovarsam samt 
dålig anpassning till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan.

Den sökande återkom 2020-04-22 via sin kontaktperson med besked om att ett 
formellt beslut önskades. Vid platsbesök 2020-05-05 av förvaltningen konstateras 
att den aktuella åtgärden redan var utförd. Ett tillsynsärende påbörjades då 
varken bygglov, startbesked eller slutbesked finns för åtgärden. 

Ansökan hade föregåtts av en mejlfråga som inkom till förvaltningen 2020-03-12 
om möjligheten att montera en utvändig rulljalusi på aktuell fastighet. Svaret 
förvaltningen gav var att åtgärden krävde bygglov. Om man i stället monterade 
jalusier invändigt skulle inget bygglov behövas.

Aktuell byggnad uppfördes 1938 efter ritningar av arkitekterna R Hagstrand och B 
Lindberg i en välformad funktionalism. I inventering 2003 anges att bottenvåning 
vid entré- och butiksparti är klädd med gråflammiga marmorskivor. Byggnaden är 
belägen längs Förrådsgatan som ingår i det utpekade området Stenstaden i 
Råsunda som kulturhistoriskt värdefullt område i Solna stads översiktsplan. 
Kvarteret Kastanjen sträcker sig upp mot Råsundavägen. I dessa kvarter 
eftersträvas en levande bottenvåning med karaktäristiska ursprungliga 
skyltfönster i bottenvåningarna väl synliga i stadsbilden.

Ärendet var komplett 2020-04-22.
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Bild från maj 2019 innan montering av jalusier skett.
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Fotografi 2020-05-05 med monterade täta rulljalusier framför två skyltfönster och 
en dörr.

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan 0401/1934 samt tilläggsplan P09/3 med 
antikvariska riktlinjer för vindsinredning i Råsunda.

Byggnaden är belägen vid Förrådsgatan som gränsat till område utpekat som 
kulturhistoriskt värdefullt område enligt 8 kap 13§ PBL.

Enligt inventering av Solnas bebyggelse utförd 2003 av Lars Lagerås bedöms 
byggnaden vara av speciellt intresse. En välformad funktionalism av välkända 
arkitekter.

Motivering av beslutet
Att montera utvändiga täta aluminiumjalusier på skyltfönster i gatunivå bedöms 
som en ovarsam åtgärd eftersom den inte tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag. Täta aluminiumjalusier framför två skyltfönster och en dörr 
belägna i gatunivå och väl synliga i stadsbilden trots förgårdsmarken bedöms inte 
passa till byggnadens funktionalistiska byggnadsstil. Byggnaden är belägen vid en 
gata som ingår i ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde. 

Tidigare ärende i området som inkom som en anmälan från allmänheten gällde en 
olovligt uppförd rulljalusi på grannkvarteret Oxeln 5, Råsundavägen 123. Rättelse 
gjordes då rulljalusin togs bort.  

Åtgärderna uppfyller inte PBL:s krav avseende varsamhet då den sökta åtgärden 
bedöms som ovarsam och inte tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag eller dess 
kulturhistoriska värden med hänvisning till 8 kap 17§ PBL. Den föreslagna 
åtgärden strider mot intresset av en god helhetsverkan och innebär heller ingen 
anpassning till stadsbilden och kulturvärdena på platsen med hänvisning till 2 kap 
6§ PBL. 
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Åtgärden vidtas intill en av Solnas mest intressanta miljöer som är utpekat i 
översiktsplanen för Solna stad, där Förrådsgatan ingår, Stenstaden i Råsunda. 
Aktuell fastighet ligger på Förrådsgatan. I förlängningen skulle den öppna för 
motsvarande åtgärd på alla fastigheter i området vilket strider mot 
översiktsplanens långsiktiga mål om bevarande och levandegörande.

Ansökan avstyrks därför med stöd av 9 kapitlet 30§ Plan- och bygglagen.

Handlingar som ingår i beslutet
 Situationsplan och planritning inkom 2020-03-19
 Fasadritningar inkom 2020-03-19

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet
 Ansökan inkom 2020-03-19
 Skrivelse med yttrande från polis inkom 2020-04-22

Underrättelser
Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med den sökande som givits möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Inget yttrande har inkommit.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 
skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

Expediering, delgivning och kungörelse
Delgivning
Sökanden

Per post
Fastighetsägaren
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Tjänsteskrivelse 2020-06-12Miljö-och byggnads-
förvaltningen BND/2020:84

TOTALISATORN 32  
KOLONNVÄGEN 50, SOLNA 
Bygglov för inglasning av balkong, 
flerbostadshus 

Förslag till beslut
Bygglov avslås med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för 
utvändig ändring av flerbostadshus.

Avgift
Avgiften för avslaget är 8 500 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
8 500 kr – Avgift för avslag enligt tabell 10
8 500 kr – Summa avgifter

Villkor
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt 
hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Ansökan avser utvändig ändring av flerbostadshus. Utvändig ändring innebär 
inglasning av samtliga 40 balkonger som vetter ut mot gatan. Som skälet till 
inglasning anges att inglasningen kommer att förbättra ljudnivån inomhus och 
avstänga buller från bussar vid torget.
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Inglasning av balkonger bedöms inte kunna uppfylla varsamhetskravet då 
byggnaden har en karaktärskapande komposition av öppna och stängda 
byggnadsdelar som bedöms inte kunna tas tillvara om balkongerna ändras och 
stängs i sin helhet genom inglasning. Dessutom kommer balkongernas insidor 
som är färgsatta med gul ockraton att hamna bakom inglasningen och kommer 
därmed att utgöra en del av ett inre rum som inte kommer att kunna relateras till 
fasadens komposition. År 2019 nominerades flerbostadshuset som en finalist av 
stadsmiljöpriset där balkongsystemet med täta och öppna delar och gulfärgsatta 
insidor bedömdes utgöra ett intressant formspråk och väl passande till fasadens 
mörka tegel. 

Inglasning av balkongerna bedöms som ovarsam och strider mot intresset av en 
god helhetsverkan. Bifall kan därmed inte ges då kraven i plan- och bygglagen 
inte uppfyllts.

Åsa Bergström Cristina Moreira 
Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 
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Ärendet 
BRF Slottsallén 1 i Ulriksdal har inkommit med en ansökan om bygglov för inglasning 
av samtliga balkonger som vetter ut mot gatan. Inglasning av samtliga 40 balkonger 
som vetter ut mot gatan föreslås som en åtgärd mot buller, damm och vind. 
Balkonginglasningen föreslås utföras ramlöst och med extra kristallglas järnoxidfritt. 

Befintlig byggnad 
År 2019 nominerades flerbostadshuset som en av tre finalister av stadsmiljöpriset. I 
nomineringen beskrevs balkongsystemet med täta och öppna delar och färgsatta 
insidor med gul ockraton som ett intressant formspråk som väl kombinerade 
fasadens alla delar med fasadens mörka tegel. Byggnadens strategiska placering mot 
torget utgör en fondvy för de som angör området. Mot torget har byggnaden lokaler 
och generösa bostadsentréer som anknyter huset till ett öppet gaturum.

Ansökan 
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Aktuell ansökan inkom 2020-02-06. Förvaltningen meddelade 2020-02-12 att bygglov 
inte kunde medges och gav den sökande möjligheten att återta ansökan. Sökande 
återkom 2020-05-15 med önskan om att ett formellt avslagsbeslut skulle fattas och i 
ett separat dokument kompletterade sökande ansökan med en förklaring att buller 
bland annat från bussar vid torget var skälet till önskade inglasning. 

Bedömning 
Inglasning av balkonger bedöms inte kunna uppfylla varsamhetskravet då byggnaden 
har en karaktärskapande komposition av öppna och stängda byggnadsdelar som 
bedöms inte kunna tas tillvara om balkongerna ändras och stängs i sin helhet genom 
inglasning. Balkongernas insidor som är färgsatta med gul ockraton kommer att 
hamna bakom inglasning och kommer därmed att utgöra en del av ett inomhusrum 
som inte kommer att kunna relateras till fasadernas komposition. År 2019 
nominerades flerbostadshuset som en finalist av stadsmiljöpriset där 
balkongsystemet med täta och öppna delar och gulfärgsatta insidor bedömdes utgöra 
ett intressant formspråk och väl passande till fasadens mörka tegel. 
Förslaget av inglasning av balkongerna bedöms som ovarsam och strider mot 
intresset av en god helhetsverkan. Bullerfrågan anses har prövats genom detaljplan- 
och bygglovsprocesserna. Gemensamma uteplatser för vistelse för de boende finns 
mot gård.

Ärendet var komplett 2020-05-15.
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Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan P12/6 Totalisatorn. Detaljplanebestämmelsen med 
störningsskydd mot buller anger följande riktvärdena: 
”Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får 
högst 55 dB(A) utanför fönster. Fasad och fönster på bostäderna ska dämpa så att 
ljudnivån inomhus uppnår 30 dB(A). Minst en gemensam uteplats i anslutning till 
byggnaderna ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå(frifältsvärden).” Bygglov gavs för 
byggnaden på fastigheten år 2016. Ansökan var planenlig och något avsteg från 
bullervärdena har ej gjorts. 

Motivering av beslutet 
Bullerfrågan anses har prövats genom detaljplan- och bygglovsprocesserna. 
Riktvärdena som anges i detaljplanen är uppfyllda genom en väl genomtänkt 
planering, projektering och utförande av flerbostadshuset. Tillgång till mindre 
bullrande uteplatser som uppfyller riktvärdena finns mot innergården av 
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flerbostadshuset. Slutbesked för flerbostadshuset meddelades 2019-05-21. 
Balkongerna är inte att betraktas som en del av lägenheternas inomhusmiljö. I en tät 
stadsmiljö får man tåla ett visst buller från bussar i de öppna balkongerna mot torget. 
Hälften av den ansökta balkonginglasningen vetter inte ut mot torget där bussarna 
passerar.

Gestaltningsmässigt bidrar balkongerna mot gatan till en väldigt speciell utformning 
som är karaktärsskapande för hela byggnaden. De meanderliknande 
balkongväggarna ger fasaden och bostadshuset dess karaktär. Att glasa in denna 
karaktärsskapande och för byggnaden viktiga utformning bedöms som en ovarsam 
åtgärd som strider mot 8 kap 17§ plan- och bygglagen PBL om att ändring av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 
och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden. Inte heller uppfylls kravet på en god form, färg och 
materialverkan enligt 8 kap 1§ PBL Åtgärden strider även mot intresset av en god 
helhetsverkan enligt 2 kap 6§
PBL. 

Bygglov för åtgärden ska därmed avslås med stöd av 9 kap 30§ PBL.
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Situationsplan inkom 2020-02-06 
• Planritning inkom 2020-02-06 
• Fasadritning inkom 2020-02-06
• Typritning/produktblad inkom 2020-02-06
• Skrivelse från sökande om bullerstörning inkom 2020-05-15 

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet 
• Ansökan inkom 2020-02-06 
• Fotografier inkom 2020-02-06

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med 
datum, diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och 



SID 7 (7)

skälen till överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska 
vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, 
Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och 
inrikes tidningar.

Expediering, delgivning 

Delges
Sökanden 

Per post
Fastighetsägaren

Kungörelse ska ej ske enligt 9 kap 41a, ej heller skickas till rågrannar 

mailto:byggnadsnamnden@solna.se
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