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MKB-arbetet har utförts parallellt och integrerat med planarbetet och därför
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De huvudsakliga konsekvenserna av planförslaget sammanfattas nedan:

1. Sammanfattning
Planområdet kvarter Krukmakaren är beläget inom Solna Strand (tidigare Vreten), i omedelbar närhet till Bällstaviken. Inom planområdet
finnsSolnaverket som har bedrivit fjärrvärmeverksamhet sedan 1964
och producerar fjärrvärme och fjärrkyla för Solna och Sundbyberg. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Solnaverket och
därmed skapa förutsättningar för en modern och långsiktigt hållbar
värme- och kylproduktion.
Närmaste bostadsbebyggelse återfinns på andra sidan Huvudstaleden,
ca 250 meter öster om Solnaverket. Det befintliga bostadsområdet planeras att förtätas med ytterligare bostäder och en ny detaljplan håller
på att tas fram parallellt med denna detaljplan. Avståndet till närmaste
bostadsbebyggelse kommer preliminärt att bli ca 65 meter från Solnaverkets närmaste processindustrikomponent. I planarbetet har en
samordning mellan planerad utveckling av Solnaverket och planerade
bostäder gjorts, för att dessa ska kunna fungera tillsammans. Utformningen av Solnaverket har tagit hänsyn till bostädernas intressen för att
verksamheten och bostäderna ska kunna fungera tillsammans. Med de
åtgärder och övriga anpassningar som gjorts av planförslaget under
planarbetets gång bedöms sammantaget risken för framtida säkerhetsrisker, olägenhet eller hälsofara för de boende inom Huvudsta 3:1 vara
mycket liten.
De miljöfaktorer som miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) avgränsas till tar avstamp i tidigare genomförda utredningar inom området
samt gällande lagkrav. Utbredningsområdet är avgränsat med hänsyn
tagen till planerade utbyggnaden av Solnaverket och dess omgivningspåverkan

Merparten av naturmarken inom planområdet är i huvudsak redan ianspråktagen för Norrenergis befintliga anläggning. Utvecklingen i
området sedan 60-talet har inneburit en stegvis förändring av landskapet, som succesivt blivit fragmenterat. Naturmark i den nordvästra
delen av planområdet kommer att tas i anspråk och ett bergparti med
hällformationer om 2500 kvm och enstaka träd kommer att tas bort
för att ge plats åt två nya bränslelager. Detta innebär lokala ekologiska
konsekvenser. Utmed stranden finns ett parkstråk. Detta kommer i
stort sett kvarstå likt idag, men med vissa lokala ingrepp i naturmark på
grund av försänkningar för en ny bränslekaj med tillhörande anordningar för mottagning av bränslepellets. Därutöver kommer en ny
fjärrvärmeledning samt ny höjdsättning av gångstråket innebära vissa
ingrepp i naturmark. De ekologiska konsekvenserna bedöms sammantaget bli små till måttliga. Naturmarken utmed stranden kommer att
återställas. De rekreativa värdena i parkstråket utmed stranden bedöms
kunna öka i och med att befintlig promenadväg förstärks och rustas
upp.
Ur strandskyddssynpunkt bedöms det finnas särskilda skäl till att upphäva det strandskydd som återinträder i och med planläggningen. De
negativa konsekvenserna med avseende på ekologiska värden bedöms
bli små med avseende på strandskyddets intressen samtidigt som de rekreativa värdena inom strandskyddat område bedöms kunna bevaras
samt till viss del även förstärkas med förslaget. Planförslaget bedöms
därmed inte stå i konflikt med ett upphävande och minst fyra särskilda
skäl bedöms uppfyllas.
Planförslaget innebär att risken för exponering av föroreningar i mark
minskar i och med att fyllnadsmassor delvis kommer att schaktas bort.
Detta är positivt både för människors hälsa och för närmiljön och vattenmiljön.
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Att rening- och fördröjningsåtgärder med avseende på dagvattenhantering tillförs området innebär positiva konsekvenser för vattenmiljön
och recipienten eftersom detta ger positiva konsekvenser för planförslaget.
Solnaverkets bidrag till de regionala luftutsläppen som påverkar miljökvalitetsnormerna bedöms vara litet.
En kvalitativ bedömning av identifierade olycksrisker visar att Solnaverket har en sammantagen mycket liten påverkan på risknivån för
befintliga och planerade bostäder inom Huvudsta 3:1. Vidare bedöms
även att verksamheten inte medför någon betydande risk för omgivningen i stort.

MKB:ns analyser visar att ett kortare skyddsavstånd än dagens går att
motivera utifrån att verksamhetens risker, rökgas- och luftutsläpp samt
buller, går att förena med planerade bostadshus inom Huvudsta 3:1
utan större negativa hälsoeffekter. För att minska risken för negativa
konsekvenser i form av ökad exponering för bl.a. buller vidtas i första
hand bullerdämpning vid de mest bullriga källorna inom Solnaverket.
Planerade nya bostadshus inom Huvudsta kommer att få bullerdämpande åtgärder med anledning av trafiken på Huvudstaleden. Detta
gynnar även industribullernivåerna vid bostäderna positivt genom att
goda inomhusnivåer erhålls.

I planarbetet har en samordning mellan planerad utbyggnad och effektivisering av Solnaverket och bostäder inom Huvudsta 3:1 gjorts, för
att dessa ska kunna fungera tillsammans. Utformningen av detaljplanen
har tagit hänsyn till bostädernas intressen för att verksamheten och bostäderna ska kunna fungera tillsammans. Utifrån gjorda analyser och
bedömningar i denna MKB bedöms planen inte medföra att boende
drabbas av säkerhetsrisker, hälsorisker eller olägenheter av någon betydelse, vilka skulle kunna drabba Norrenergi genom försämrade
möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten, skärpta miljövillkor, nya krav, inskränkningar eller liknande.
Den eventuella påverkan av rök från skorstenen vid verket, ett begränsat antal timmar och dagar per år, innebär ingen störning som medför
försämrad inomhusmiljö, olägenhet eller hälsofara för de boende och
bedöms därför inte kunna leda till ändrade förutsättningar för verksamheten. Med vissa åtgärder och övriga anpassningar som gjorts av
planförslaget bedöms risken för framtida olägenhet eller hälsofara för
de närmast boende inom Huvudsta vara mycket liten.
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värmepumpkapacitet i samband med Stockholm Vattens förväntade
stängning av Bromma reningsverk.

2. Inledning
Bakgrund
Solnaverket utgör Norrenergis huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme och fjärrkyla och producerar idag merparten av Norrenergis
totala värme- och kylabehov. Solnaverket kommer under överskådlig
tid ha en central roll för försörjningen av hållbar värme och kyla till företag och invånare i Solna och Sundbyberg. Efterfrågan på hållbart
producerad fjärrvärme och fjärrkyla är redan idag stor och beräknas
öka ytterligare i takt med Stockholmsregionens fortsatta expansion.
Den föreslagna utbyggnaden av Solnaverket förutsätter dels att en ny
detaljplan tas fram för fastigheten och dels att ett nytt miljötillstånd för
befintlig och tillkommande verksamhet inom Solnaverket erhålls.
Ansökningsprocessen för det nya miljötillståndet och planprocessen
löper parallellt och samordnas med den pågående detaljplanen för bostäder inom Solna stads fastighet Huvudsta 3:1. Detta är viktigt bland
annat för att säkerställa att de nya verksamheterna inom Solnaverket
placeras på ett sådant sätt att erforderliga säkerhetsavstånd till de kommande bostäderna inte underskrids. Dessutom behöver nödvändiga
åtgärder inom verksamheten möjliggöras för att säkerställa bästa möjliga miljö inom både Solnaverket och vid planerade bostäder inom
Huvudsta 3:1.
Denna MKB tillhör detaljplanen som tas fram för Solnaverkets fastighet och syftar till att pröva möjligheten till en utveckling av Solnaverket
och därmed skapa förutsättningar för en fortsatt modern och långsiktigt hållbar värme- och kylproduktion. Solnaverkets utveckling
möjliggör (1) ersättning av kvarvarande fossilbaserad produktion med
biobränslebaserad produktion, (2) tillskott av produktionskapacitet för
att, dels möta en förväntad ökad efterfrågan av hållbar värme och kyla
från den växande stadens företag och invånare, dels klara ett bortfall av

Detaljplanen möjliggör också framtida bränsleleveranser via vattenvägen genom att en hamnanläggning kan uppföras längs med
Bällstavikens strand. Transporter av biobränsle via båt eller pråm minimerar behovet av lastbilstransporter till anläggningen, men det är även
en funktion som behövs i framtiden.
Ytor reserveras för att kunna etablera datacenter på området, en energikrävande och värmealstrande verksamhet som har stora synergier
med befintlig verksamhet och energiinfrastruktur.

Behov av miljöbedömning/MKB
En kommun som upprättar en plan ska alltid ta ställning till om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att planen riskerar
att medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt
bestämmelserna i miljöbalken 6 kap. 11§.
Syftet med denna MKB är sammanfattningsvis att:
•
•
•
•
•
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Utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen,
Redovisa en bedömning av miljökonsekvenserna knutna till
den specifika detaljplanen,
Utföra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan,
Redovisa förslag på åtgärder (där så är möjligt) som avhjälper
eller minskar de eventuella negativa effekter som planen medför,
Redovisa planförslagets måluppfyllelse i relation till aktuella
kommunala och nationella miljömål.
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Områdesbeskrivning
Planområdet kv. Krukmakaren är beläget mellan Ulvsundasjön och
Hemvärnsgatan inom området Solna strand (tidigare Vreten), i omedelbar närhet till Bällstaviken och Ulvsundasjön som utgör en del av
Mälaren. Solnaverkets lokalisering inom Solna Strand framgår av Figur
1.
Närmaste bostadsbebyggelse återfinns på andra sidan Huvudstaleden,
ca 250 meter öster om Solnaverket (se Figur 2). Bostadsbebyggelse
finns även på ett avstånd av ca 400 meter från Solnaverket, norr och
söder om planområdet, i Lilla Alby i Sundbyberg respektive Minneberg
i Stockholm. I Minneberg, på andra sidan av Bällstaviken och Huvudstaleden, finns även närmaste skola, Ulvsundaskolan. Den ligger på ett
avstånd av ca 500 meter från Solnaverket. På andra sidan Bällstaviken
ligger Ulvsunda industriområde och Bromma flygplats. Solnaverket ligger inom inflygningsområdet till Bromma flygplats.
Figur 1. Karta där Solnaverkets (röd stjärna) lokalisering i Solna framgår (eniro.se).
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Figur 2. Flygfoto som visar Solnaverket och angränsande områdens markanvändning.

Det befintliga bostadsområdet utmed Jonstorpsvägen och Alphyddevägen på andra sidan Huvudstaleden planeras att förtätas med
ytterligare flerbostadshus och en ny detaljplan håller på att tas fram.
Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse kommer preliminärt att bli
ca 65 meter från Solnaverkets närmaste processindustrikomponent, se
flygfoto i Figur 3 och illustrationsplan i Figur 5.

Figur 3. Flygfoto som visar Solnaverket och kontorsfastigheterna norr om Solnaverket
samt befintlig bostadsbebyggelse på andra sidan Huvudstaleden ca 250 meter från Solnaverket (framgår av röd stjärna).
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Figur 4. Flygvy som visar utbyggt Solnaverket och förtätat bostadsområde på andra sidan
Huvudstaleden ca 65 meter från Solnaverket.

Beskrivning av planområdet
Planområdet är beläget mellan Ulvsundasjön och Hemvärnsgatan
inom området Solna strand. Planområdet utgörs i huvudsak av kv.
Krukmakakaren tillsammans med del av Huvudsta 2:12, 2:1, 2:13, 2:16,
3:1 och S:7. Inom planområdet ligger Solnaverket som har bedrivit
fjärrvärmeverksamhet sedan 1964 och producerar fjärrvärme och fjärrkyla för Solna och Sundbyberg.

Figur 5. Illustrationsplan som visar planerat utökat Solnaverk samt föreslagna huskroppar
utmed Huvudstaleden i enlighet med pågående planering. Källa: AIX och Gatun arkitekter).

Merparten av marken inom planområdet är i huvudsak redan ianspråktagen för Norrenergis befintliga anläggning. Utvecklingen i området
sedan 60-talet har inneburit en stegvis förändring av landskapet, som
succesivt blivit fragmenterat. Naturmark i den nordöstra delen av planområdet kommer att tas i anspråk och ett bergparti med
hällformationer och enstaka träd kommer att tas bort till följd av utbyggnaden av produktionsanläggningen.
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3. Avgränsning och metodik
Avgränsning av betydande
miljöpåverkan
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken 6 kap. 13 § avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan när det gäller människor
och miljö som planens genomförande kan medföra. Miljöaspekterna
kommer att beskrivas för ett driftskede. Byggskedet kommer att beskrivas utförligt i den MKB som kommer att tas fram inför
tillståndsansökan enligt 9 och 11 kap miljöbalken.
Diskussion om vilka miljöfaktorer som MKB:n ska fokusera på tar avstamp i tidigare genomförda utredningar inom området samt gällande
lagkrav. Nedan redovisas avgränsningen av de miljökonsekvenser samt
konsekvenser för hälsa och säkerhet som MKB:n omfattar:
Miljökonsekvenser:
-

Natur- och rekreationsvärden

-

Strandskydd

-

Mark- och vattenmiljöer inkl. grund- och dagvatten

Konsekvenser för hälsa och säkerhet:
-

Industribuller

-

Utsläpp till luft

-

Olycksrisker

-

Samlokalisering med bostäder (pågående detaljplanering)
•

Utsläpp till luft, synlig rökgasplym och lukt

•

Industribuller

•

Skyddsavstånd Solnaverket – planerade bostäder

Konsekvenserna för samlokalisering med bostäder studeras med avseende på att det pågår detaljplanering för att möjliggöra förtätning med
bostäder inom befintligt bostadsområde på andra sidan Huvudstaleden
i direkt anslutning till Solnaverket. Tillkommande bostäder planeras på
ett avstånd betydligt närmare Solnaverket än befintliga bostäder. Detta
innebär att båda pågående detaljplanerna behöver samordnas.

Avgränsning plan MKB/tillstånds
MKB
Två parallella processer pågår för Solnaverket:
- framtagande av en detaljplan och
- arbete med tillstånd för den verksamhet som detaljplanen
syftar till att möjliggöra produktion, dvs fjärrvärme- och
fjärrkyla, samt hamn- och vattenverksamhet
Olika lagrum berörs. Förenklat kan sägas att MKB för detaljplaner regleras i Plan- och bygglag (2010:900) samt Miljöbalken (1998:808) 6
kapitlet och tillstånd för energianläggningar i Miljöbalken (1998:808) 9
kapitlet samt hamn, kajer och annan vattenverksamhet i 11 kapitlet.
Processerna är lika på så vis att det krävs en miljökonsekvensbeskrivning och en samrådsprocess.
MKB för detaljplan Krukmakaren har avgränsats utifrån genomförd
behovsbedömning, avsnitt 2.1. MKB för tillståndsansökan anger preliminärt innehåll som baseras på erfarenheter av liknande tillståndsprövningar. I Tabell 1 redogörs för vilka frågor som hanteras inom
respektive MKB-process.
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Tabell 1. Redogörelse för i vilken tillståndsprocess olika frågor hanteras.

Avgränsning Miljöaspekter

MKB för detaljplan Krukmakaren

MKB tillståndsansökan Solnaverket

Natur- och rekreationsvärden

Ja

Ja

Strandskydd
Markmiljö
Föroreningssituationen avseende
förorenad mark, förorenade sediment och grundvatten
Vattenmiljöer inkl. grund- och
dagvatten och översvämningsrisker
Recipienten Bällstaviken avseende påverkan av dagvatten
Recipienten Bällstaviken avseende påverkan av processvatten
Recipienten Bällstaviken avseende påverkan av bränslehamnoch samtliga vattenverksamheter
Avgränsning konsekvenser för
miljö och hälsa
Utsläpp till luft
Risk och säkerhetsfrågor
Buller
Annan avgränsning
Byggskede
Lokalisering av verksamheten

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Geografisk avgränsning
Detaljplanens och MKB:ns utbredningsområde är avgränsat med hänsyn till planerad exploatering, möjlig omgivningspåverkan och behovet
av följdexploatering. För vissa miljöaspekter beskrivs konsekvenser
som kan uppstå även utanför planområdet, detta motsvarar planens
s.k. influensområde.

Tidsmässig avgränsning

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Förklarande text till tabell ovan.
Ja
Utreds och bedöms
Nej
Planeras inte utredas

För att möjliggöra en jämförelse mellan studerade alternativs konsekvenser utgår alla bedömningar, beräkningar, underutredningar etc.
från en i förväg bestämd tidpunkt, ett s.k. jämförelseår. Vid den valda
tidpunkten ska planförslaget kunna vara genomfört med god marginal.
År 2030 har valts som lämplig tidpunkt för denna bedömning.

Nivåavgränsning
Konsekvenserna kommer huvudsakligen att bedömas med utgångspunkt i detaljplanens detaljeringsgrad. Detta innebär att MKB:n kommer att ha samma detaljeringsgrad som detaljplanen.

Avgränsning av studerade alternativ
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till
planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras,
beskrivas och bedömas i en MKB för en plan som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Planförslaget motsvarar MKBns huvudalternativ. Utöver detta studeras ett nollalternativ, d.v.s. miljöns sannolika
utveckling om planen inte kommer till stånd.
I Solna stads översiktsplan 2030 anges att Solnaverkets framtida produktion och utveckling ska säkras utan att ställa krav på ny mark eller
lokalisering av nya anläggningar.
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Under arbetets gång har olika alternativa logistiska lösningar för produktionsanläggningen tagits fram. Sweco har genomfört en utredning
av båttransporter och logistik som har legat till grund för dispositionen
av fastigheten. Det nu gällande förslaget har anpassats och omarbetats
för att möjliggöra en utveckling av Solnaverket med minimalt ianspråktagande av naturmark och med minimal påverkan på befintliga
naturvärden samt med minimal påverkan på angränsande vistelseområdens värden, ex. har studerats hur Solnaverkets tillkommande
bränslelager ska skymmas av en skärm eller inte och hur träd ska sparas för att minimera insynen till Solnaverkets område.
Förutom fotomontage har en terrängmodell framtagen av Scheiwiller
Svensson arkitektkontor använts i arbetena med att alternativa utformningar av Solnaverkets verksamhetsområde, se Figur 6 och Figur 7.
Figur 7. Modellen med Solnaverket sett från Bällstaviken i sydväst. (Källa: Gatun arkitekter).

Metodavgränsning

Figur 6. Modellen med Solnaverket sett från norr (Källa: Gatun arkitekter).

Konsekvenserna av alternativen kommer att bedömas och redovisas i
text. Bedömningarna bygger på relationen mellan befintliga värden,
värdenas känslighet, frekvens och varaktighet av en påverkan samt omfattningen av förväntad miljöpåverkan. Omfattning har två
dimensioner: en geografisk, där skalan kan gälla enskilda områden eller
hela influensområdet, samt storleken av effekten, det vill säga hur stor
andel som påverkas och i vilken grad. Generellt blir konsekvenserna
större om påverkan inträffar ofta. En påverkan som sker mycket sällan
kan dock få stora konsekvenser om den har en stor geografisk omfattning och stor påverkansgrad. För vissa miljöaspekter är varaktigheten
viktig. Påverkan med stor omfattning men under en begränsad tidsperiod behöver exempelvis inte skada ett bevarandeintresse i samma
omfattning som vid lång varaktighet.
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Utifrån dessa utgångspunkter bedöms följande fem frågor om miljöaspekter vara viktiga att besvara och motivera där så varit möjligt:
1. Är påverkan negativ eller positiv?
2. Hur ofta sker påverkan (frekvens)?
3. Är påverkan temporär eller bestående (varaktighet)?
4. Är påverkan stor eller liten (omfattning, påverkansgrad)?
5. Hur stort värde har det som påverkas (värde)?
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4. Studerade alternativ
Planförslag
Vid Solnaverket produceras fjärrvärme och fjärrkyla och verket har en
central roll för försörjning av värme och kyla till Solna ochSundbyberg. Solnaverket kan genom sin hantering av bränsle och kemikalier
innebära en risk för omgivningen.

Figur 8. Flygvy över planerat utökat Solnaverk samt föreslagna huskroppar utmed Huvudstaleden i enlighet med planförslaget i bakgrunden. (Källa: AIX och Gatun arkitekter.)

Vid Solnaverket finns en värmepumpanläggning med en tillståndsgiven
effekt på 120 MW som återvinner överskott av värme ur renat avloppsvatten från Bromma reningsverk. För att klara
strömförsörjningen till värmepumparna finns en transformatorstation.

Vid produktionsanläggningen sker förbränning, av framförallt träpulver i två pannor. Det finns även en panna för förbränning av
tallbecksolja och/eller träpulver. Som reserv finns även två oljeeldade
pannor där eldningsolja 5 används som bränsle. Gasol och eldningsolja
1 används för att starta processerna i pannorna. Det finns även en
fjärrkylanaläggning och en kylackumulatortank. Pellets och briketter
transporteras med lastbil med släp till Solnaverket. Infart sker via
Hemvärnsgatan i Solna strandområdet. Transporterna av tallbecksolja
sker med tankbil. Tankbilar tas emot via infarten från Hemvärnsgatan.
Transporterna av eldningsolja 5 sker med pråm eller tankbil. Oljepannorna används inte så ofta och leverans av eldningsolja har inte skett
på flera år. Ammoniak används för att rena rökgaserna från kväveoxider.
Norrenergi planerar nu att utveckla och utvidga produktionsanläggningen. Ett av syftena med utvecklingen och utbyggnaden är att helt
övergå till fossilfria bränslen. Utbyggnaden omfattar bland annat (se Figur 8 och Figur 9):
• Ny biopanna (P6) med tillhörande turbin och rökgasrening
samt ny skorsten
• Nya pannor som ersättning för de äldre oljepannorna P3 och
panna P5.
• Ny tipphall inkl. transportanordningar
• Utbyggnad av ställverk
• Nytt bränslelager
• Två pumpstationer för fjärrvärme
• Lokaler för exempelvis datahallar och/eller kontor ovanpå värmepumpsbyggnaden
• Ny bränslekaj inkl. transportsystem antingen i luften eller i en
kulvert under strandpromenaden
• Förråd och kontorsbyggnader
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Nollalternativ
MKB:n ska innehålla en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns
sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet utgår från verksamheten vid den befintliga
produktionsanläggningen vid Solnaverket. För att kunna bedriva en
hållbar produktion över tid och möjliggöra en helt fossilbränslefri produktion krävs nya tekniska och tillståndsmässiga förutsättningar som
inte kommer att kunna tillgodoses i den befintliga produktionsanläggningen, se Figur 10.

Figur 9. Situationsplan över Solnaverket efter planerad utbyggnad. (Källa: Gatun Arkitektkontor).

I Solna stads översiktsplan 2030 anges att Norrenergi förutsätts fullfölja de intentioner som ägarna fastställt i syfte att garantera
miljövänliga och säkra värmeleveranser samt fjärrkyla för miljövänlig
komfort- och processkyla för såväl befintlig som planerad nybebyggelse. Planförslaget innebär att planerna på säkra och miljövänliga
värmeleveranser enligt översiktsplanen kan uppfyllas.
I planförslaget antas att den pågående detaljplaneringen av bostäder
utmed Huvudstaleden kommer att vinna laga kraft.

Figur 10. Flygfoto över nollalternativet med befintligt Solnaverk samt föreslagna huskroppar utmed Huvudstaleden i enlighet med planförslaget i bakgrunden. (Källa: AIX och
Gatun arkitekter).

Huvudproduktion utgörs sedan ca 30 år tillbaka av återvunnen värmeenergi ur renat avloppsvatten från Bromma reningsverk. Enligt Stockholm Vatten kommer Bromma reningsverk att stängas.
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Nollalternativet innebär att Norrenergi inte kommer att ha möjlighet
att ersätta detta produktionsbortfall med annan produktion.
Den befintliga produktionsanläggningens två kvarstående och relativt
föråldrade fossiloljeeldade pannor (P3 och P5) används vid kall väderlek för att kunna upprätthålla leveranserna och utgör därmed en
betydande del av effektbalansen i dagens verksamhet. Nollalternativet
innebär att dessa båda åldrade pannor inte kommer att kunna ersättas
med pannor baserade på förnybara bränslen (biobränsle).
Nollalternativet innebär att Norrenergi inte ges förutsättningar att fullfölja de intentioner på säkra värmeleveranser samt fjärrkyla för
miljövänlig komfort- och processkyla som anges i Solna stads översiktsplan 2030.
Verksamheten kommer i nollalternativet att drivas vidare med stöd av
gällande tillstånd och med gällande villkor för utsläpp till luft, hantering av kemikalier, avfallshantering, buller m.m.
I nollalternativet antas att den pågående detaljplaneringen av bostäder
öster och nordost om Huvudstaleden (Huvudsta 3:1) inte kommer att
vinna laga kraft.
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5. Miljökonsekvenser
Natur- och rekreationsvärden
Förutsättningar
Naturvärden
På uppdrag av projektet har en naturvärdesinventering enligt nationell
standard (svensk standard SS 1999 000, 2014) utförts i planområdet
(kv Krukmakaren/Solnaverket) av Adoxa Naturvård (2017). Naturvärdesinventeringen är ett underlag för alla beskrivningar av
förutsättningar gällande naturvärden i denna MKB.
I naturvärdesinventeringen delades planområdet in i fem delområden
varav det femte området ligger utanför det egentliga inventeringsområdet (Figur 11). Hela området klassades enligt
naturvärdesbedömningens fem klasser:
•
•
•
•
•

klass 1 - högsta naturvärde
klass 2 - högt naturvärde
klass 3 - påtagligt naturvärde
klass 4 - visst naturvärde
klass 5 - lågt naturvärde

Figur 11. Karta över inventeringsområdet - naturvärdesbedömning (källa: Adoxa Naturvård, 2017).

MKB till detaljplan kv. Krukmakaren

-

Rött - Naturvärdesobjekt med högt naturvärde

-

Orange - Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde

-

Gul - Naturvärdesobjekt med visst naturvärde

-

Blå - Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde
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Delområde 1 bedöms ha högt naturvärde (klass 2). Delområde 2 har
lågt naturvärde (klass 5). Delområde 3 har påtagligt naturvärde (klass 3)
och delområde 4 har visst naturvärde (klass 4). nedan sammanställer
områdenas naturvärde (Tabell 2).
Tabell 2. Sammanställning av områdets naturvärde.

Naturvärde
(klass)
Högsta naturvärde
(klass 1)

Delområde
-

Områdes
belägenhet
-

Områdes typ

Naturvårdsarter

-

-

Högt naturvärde
(klass 2)

1

Norr om Solnaver- ket

12

Söder om
egentliga inventeringsområ
- det

Lövskogsområde med
berg
Ädellövskog

Ung frisk skogsalm, askskott,
ung ask, tallticka.
Skogsalm, ask,
tallticka, eksticka,
reliktbock, blåsippa,
granbarkgnagare,
fladdermus.
Skogsalm,
askskott.

Påtagligt na- 3
turvärde
(klass 3)
Visst natur- 4
värde (klass
4)
Lågt na2
turvärde
(klass 5)

Söder och
sydväst om
Solnaverket
Nordost om
Sol- naverket

Trädklädd strand

Parkartat område
med g/c-vägar

Ung skogsalm.

Solnaverket

Bebyggelse,
vägar
(Solnaverket)

-

värdeelement med särskild positiv betydelse för biologisk mångfald i
form av lodytor (Figur 12), stenskravel, vidkroniga ekar (Figur 13) med
håligheter och mulm (ca 4 m i omkrets) samt grova tallar varav minst
en med tallticka. Dessa värden tillsammans resulterar i att området innehar högt naturvärde (klass 2).
Naturstranden i delområde 3 domineras av klibbal och hägg. I övrigt
består den av ung skogsalm, askskott, knäckepil, rönn och lönn. Naturvårdsarter påträffade inom området är skogsalm, och askskott.
Dessutom förekommer även värdeelement i form av äldre klibbal.
Bland strand- och våtmarksväxter förekommer bland annat vattenmärke och strandklo i fältskiktet. Området har påtagligt naturvärde
(klass 3).
Område 4 utgörs av ett parkartat område med gång- och cykelvägar.
Här förekommer medelålders ekar, lönn och körsbär. I fältskiktet påträffades bland annat häckoxbär, plommon samt fläder. En
naturvårdsart som förekommer inom delområdet är ung skogsalm.
Området klassas att ha visst naturvärde (klass 4).
Delområde 2 med bebyggelse och vägar (Solnaverket) klassas som lågt
naturvärde (klass 5).

De högsta naturvärden som förekommer inom planområdet återfinns i
delområde 1. Det består av ett lövskogsområde med berg och är beläget
norr och nordväst om Solnaverket. Här påträffades naturvårdsarter
som skogsalm (akut hotad), askskott och ask (stark hotad) samt tallticka (missgynnad). Dessutom befinner sig inom området

MKB till detaljplan kv. Krukmakaren

20

Artskydd enligt artskyddsförordningen (2007:845)
Under sommaren 2014 genomförde Ecocom en inventering av fladdermöss på elva platser runt om i Solna stad. Inventeringen innefattade
inte planområdet direkt. Det inventerade delområde som låg närmast
planområdet var delområde 10, Huvudsta gård, se Figur 14.

Figur 12. En lodyta och en grov tallåga i delområde 1 (källa: Adoxa Naturvård, 2017)

Figur 14. Inventerade områden i Solna stad. (Källa: Ecocom, 2015)

Figur 13. En underkvistad men ändå spärrgrening ek i delområde 1. (källa: Adoxa Naturvård, 2017).

I området kring Huvudsta gård finns det gott om lämpliga byggnader
och trädhål som är lämpliga för fladdermuskolonier. Fyra arter av fladdermöss observerades i delområdet, med medelhög aktivitet. Dessa
fyra arter var vattenfladdermus, nordfladdermus, större brunfladdermus och dvärgpipstrell. Inventeringen visade att det generellt är en låg
aktivitet av fladdermöss i kommunen, med undantag för Hagaparken.
Detta beror på att de flesta naturområden i kommunen är små, isolerade och med ganska liten variation av miljöer. Hela Solna stad
genomkorsas av stora barriärer för fladdermöss såsom motorvägar,
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järnvägar och tät bebyggelse. Mälaren med sina grunda vikar producerar en hel del insekter och områden som ger goda förutsättningar för
fladdermöss.

Tabell 3. Artfynd på ek. (Källa: Snäll, 2016)

Enligt Adoxa Naturvårds naturvärdesinventering (2017) förekommer
den fridlysta arten blåsippa inom planförslaget. Planförslaget får inte,
enligt artskyddsförordningen (2007:845) försvåra upprätthållandet av
artens bevarandestatus.
Under 2015 och 2016 genomförde Stanislav Snäll, på uppdrag av Solna
stad, en inventering av skalbaggar knutna till ekar och lindar. Syftet
med inventeringen var att leta efter och försöka hitta arter som är
starkt bundna till miljöer med gamla ek- och lindbestånd.
I det närmast inventerade området, Jungfrudansen, strax sydost om
planområdet, påträffades 16 naturvårdsintressanta skalbaggsarter på ek,
varav sex rödlistade arter, se Tabell 3. Bland annat påträffades den sällsynta skalbaggen Skeppsvarvsfluga och den rödlistade Ekmulmbaggen
hittades endast på denna plats i Solna stad.
Rekreationsvärden
Planområdet bedöms ha relativt få rekreationsvärden. Utöver strandlinjen och den strandpromenad som går utmed Bällstaviken finns en fin
utsiktsplats på hällmarken norr om verket. Eftersom det finns en stig
upp till hällmarken används området, även om det är i låg utsträckning.
Delar av detta område är också instängslat idag då det ingår i Norrenergis anläggning.
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Konsekvenser planförslaget
Naturmiljö
Delområde 1 med lövskog, tallar och berg norr och nordväst om Solnaverket och som enligt inventeringen har höga naturvärden (klass 2)
berörs av planförslaget. De västra delarna av delområdet 1 (totalt 2500
m2), direkt angränsade till Solnaverket, kommer att behöva tas bort
(sprängning av berget). Det betyder att delar av skogs- och hällmarksområdet intill Solnaverket kommer att försvinna som resultat av
planerade ny- och ombyggnader. I och med detta försvinner bland annat två värde-element i form av gamla tallar (se Tabell 3). Tallticka har
noterats i delområde 1 och 12. Under planarbetes gång har utformningen av de nya pannorna ändrats för att kunna bevara så mycket
som möjligt av berghällen och de tallar och ekar som finns här. Detta
innebär att bränslelagren och tippfickan har placerats så nära befintliga
anläggningar som möjligt samt placerats i en rak linje för minsta möjliga påverkan på naturmarken. En stor del av utbyggnaden sker inom
Solnaverkets befintliga område som helt saknar naturmark eller som
har låga naturvärden.
Planområdet innefattas inte av de områden där fladdermöss och vedlevande insekter inventerades 2014/2015. Dessa arter bedöms därmed
inte påverkas direkt av detaljplanen. Dock kan nya barriärer och förändringar, såsom de två äldre tallarna som ska tas ned, innebära att
spridningslänkar mellan områden riskerar att skapa sämre förutsättningar för fladdermöss och vedlevande insekter.
Området närmast strandlinjen utgörs av naturmark som till stor del
kommer att bevaras. Endast en mindre del av hela delområde 3 påverkas genom att parkeringsytor och bränslekajen behöver utökas. Den
nya kajen men bränsletransportör under mark, upphöjd gång- och cykelbana, förankring av kaj i strandkant, fjärrvärmeledning i bergschakt
öster om Solnaverket samt underhåll av befintlig bergtunnel mellan
Solnaverket och Bällstaviken innebär negativa konsekvenser för naturmiljövärdena utmed stranden.

Dock kommer strandvegetationen och merparten av alla träd utmed
stranden att bevaras. Där schakt sker kommer marken att återställas.
Planen innebär att vissa delar av naturmark med höga respektive påtagliga värden försvinner, vilket bedöms innebära lokala negativa
konsekvenser för områdets biologiska mångfald.
Vegetationen utmed strandlinjen påverkas sammantaget i liten omfattning. I kommande tillstånds-MKB kommer vattenverksamhet ingå
varför påverkan på strandvegetationen kommer att utredas mer utförligt i den MKBn.
Byggarbete i vatten i form av utfyllnadsarbeten och schaktarbeten samt
muddring kan påverka vattenmiljön genom sediment som kan komma
i suspension (omrörning). Om det finns föroreningar i sediment kan
de spridas. Ovanstående arbeten leder också till grumling vilket inte
bara påverkar vattenkvaliteten men också fisk samt bottenfauna. Detta
kommer att utredas noggrannare inom ramen för den tillståndsansökan som pågår parallellt med planarbetet. Det är viktigt att i detalj
studera utformningen av den exploatering som sker inom strandzonen
och att i största möjliga mån bevara den miljön.
För att mildra de negativa konsekvenser som uppstår har planområdet
justerats för att bevara så många värdelement som möjligt. Trots detta
kan de inte ersätta de naturmiljöer med påtagliga värden eller gamla
träd som försvinner, men kan i sitt sammanhang få andra ekologiska
kvaliteter och medverka till att mildra de negativa konsekvenserna på
områdets biologiska mångfald och spridningsmöjligheter något.
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Rekreationsvärden
Den exploatering som sker på redan tidigare exploaterad mark påverkar inte rekreationsvärdet annat än upplevelsen som de nya
byggnadsverken ger vid strandpromenaden och vid gångvägen nordost
om verket. Exploateringen och inhägnaden av naturområdet nordost
om verket påverkar de rekreationsvärden som är knutna till utsiktsplatsen på hällmarken. Den sammanlagda påverkan på rekreationsvärdet
bedöms ändå bli liten, eftersom utnyttjandegraden av utsiktsplatsen bedöms vara låg och genom att gestaltningen av byggnadsverken
anpassas för att ge en så positiv upplevelse som möjligt. Delar av den
naturmark som kommer att finnas kvar nordost om verket kommer att
stängslas in som en säkerhetsåtgärd och detta krävs ur säkerhetssynpunkt. Strandpromenaden blir kvar och i planprojektet ingår att bredda
och rusta upp denna. Inom ramen för planarbetet har även studerats
hur befintlig gångväg kan byggas om så att den sträcka som går under
Huvudstabron förläggs närmare strandlinjen på en gångbro/spång utmed strandkanten.

Figur 15. Karta över planområdet med markerade naturvärden som tas i anspråk samt
träd som utgår (Källa: AJ Landskap AB, 2017).

Längs med Bällstavikens strand löper ett viktigt regionalt gång- och cykelstråk som idag är underdimensionerat. Solna strävar efter att
förbättra möjligheten att röra sig längs Bällstavikens och Ulvsundasjöns strandlinje. Gång- och cykelvägen föreslås få en bredd om minst
4 meter, idag är den cirka 2–2,5 meter bred. Med i planeringen finns
också en ny gångförbindelse i form av en brygganordning under Huvudstabron som är tänkt att följa vattnet, runt brostödet för
Huvudstabron, och sedan ansluta till det nuvarande gång- och cykelstråket. Det ger gående en bättre tillgänglighet till strandpromenaden
då den nuvarande sträckningen under bron är mycket brant (se Figur
16 - Figur 17).
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Figur 16. Sektion – upphöjd gång- och cykelväg längs med stranden. Gångbanan utgörs av
träkonstruktion. Källa: AJ Landskap.

Figur 17. Sektion där spång/brygga anläggs utmed stranden i höjd med Huvudstabron.
Källa AJ Landskap).
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Konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet innebär att ny- och ombyggnader av Solnaverket inte
kommer till stånd. Det betyder således att exploatering av områdets
naturmiljöer uteblir samt att naturmiljön har möjlighet att utvecklas utifrån dagens förutsättningar. I jämförelse med planförslaget och
jämförelsealternativet är nollalternativet mer positivt för naturmiljön
och den biologiska mångfalden i ett lokalt perspektiv, då naturmiljö
kan bevaras.
Planerade åtgärder för att bredda och förstärka gång- och cykelbanan
samt skapa en gångväg med bättre vattenkontakt kommer inte att genomföras varför nollalternativet bedöms bli sämre än planförslaget
med avseende på rekreationsvärden utmed strandlinjen.

•

Ha en god kännedom och kunskap om vilka fladdermöss och fridlysta insekter som förekommer i området, även innefattat
eventuella fortplantningsområden och viloplatser vilket alla omfattas av förbuden i artskyddsförordningen. Detta genom exempelvis
att sätta upp holkar för att identifiera bra lokaler för fladdermuskolonier i områden där det finns gott om insekter, ihåliga träd
m.m.

•

Under byggskedet bör de träd som ska sparas, både inom och utanför planområdet, skyddas så att skyddet även omfattar
respektive träds rotsystem, krona och stam.

•

Under tiden för planens genomförande bör de träd som avses att
sparas inom planområdet, framför allt värdeelementen, skyddas i
enlighet med ”Standard för skyddande av träd vid byggnation” av
Östberg och Stål.

•

Planera för framtida nya ersättningsträd, för de träd som kommer
att försvinna, för att bibehålla kontinuiteten av gamla träd i den
mån den anses nödvändigt.

•

I fortsatt tillstånds-MKB kommer konsekvenser för vattenmiljön
att beskrivas mer utförligt.

Förslag till åtgärder
Nedan beskrivs åtgärder hämtade från Adoxa Naturvård rapport
(2017).
•

I område 1: De två vidkroniga ekarna nära Solna Strandväg bör
bevaras och frihuggas från skuggande vegetation. Även vissa exemplar av tall, ask och skogsalm bör frihuggas och tillåtas växa
mer fristående och solexponerat.

•

De hotade trädarterna alm och ask förekommer i delområde 1 och
3 och trots att det i huvudsak rör sig om unga träd och skott bör
stor hänsyn tas till dem vid en eventuell exploatering. I första
hand bör dock de äldre träden bevaras.

•

Avverkning av träd där fåglar häckar bör undvikas under perioden
1 mars – 31 juli, då det enligt 4§ artskyddsförordningen är förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid, skada eller förstöra
fåglars häckningsplatser.
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

Strandskydd
Förutsättningar
Bedömningsgrunder
I 7 kap. 13–18 h § § i miljöbalken regleras strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet vid
hav, sjöar och vattendrag. Skyddet omfattar området som är 100 meter
från strandlinjen, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan
utvidga strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskydd är borttaget på några
få platser.
Strandskyddet har två syften; att långsiktigt trygga förutsättningar allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Kommunen är den myndighet som fattar beslut om dispens eller upphävande av strandskydd.
Kommunen har även ansvaret för tillsynen i dessa områden. Det krävs
särskilda skäl för att bevilja dispens eller för att upphäva strandskyddet.
Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med
att en ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets
syften.
De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och
innebär att dispens kan ges om området:
1. är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
3. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och
inte kan placeras utanför området,

5. behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför det berörda
strandskyddsområdet,
6. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Länsstyrelsen har skyldighet att i samrådet verka för att strandskyddet
inte hävs i strid med miljöbalkens bestämmelser. Länsstyrelsen ska
också pröva kommunens beslut i dispensärenden och upphävande av
strandskyddet i en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs
i strid med gällande bestämmelser.

Befintligt strandskydd inom planområdet
Sedan tidigare är strandskyddet upphävt inom planområdet och hela
stranden utmed Bällstaviken och Ulvsundasjön i Solna. Länsstyrelsen
beslutade om detta den 18 oktober 1977. Strandskyddet återinträder
dock i samband med ny planläggning varför ett upphävande måste
prövas igen inom ramen för denna detaljplan. Nästan hela befintliga
Solnaverket ligger inom 100 meter från strandlinjen, där generellt
strandskydd återinträder. Detta gäller även befintlig bränslekaj.
Vid Bällstaviken och Ulvsundasjön finns strandpromenader och fritidshamnar. Vattenområdet är ett rikt fiskeområde med, i Mälaren,
vanligt förekommande arter. Hela Mälaren utgör riksintresse för fiske.
Följande nio fiskarter påträffades vid provfiske 2015: abborre, benlöja,
björkna, brax, gers, gös, mört, nors och sar. Bland de nio fiskarterna
som fångades vid provfiske fanns både yngre och äldre fiskar vilket tyder på att fiskarnas lek och uppväxt i Ulvsundasjön är tillfredställande
(www.solna.se, 2017).
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Anledning till upphävande av strandskydd
Strandskyddet föreslås att upphävas vid hela Solnaverkets område inklusive strandzonen där den utökade angöringskajen ligger samt inom
hela vattenområdet (se Figur 19).

Figur 18. Befintlig och utbyggd anläggning och strandskyddslinjen 100 meter från strandlinjen är illustrerad som streckad grå linje i figuren. Källa: Gatun Arkitektkontor AB).

Figur 19. Illustration över var strandskyddet upphävs. De skrafferade visar området som
föreslås upphävas och som redan idag är upphävt. (Källa: Solna stad 2019-04-08).
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Det som motiverar ett upphävande av hela strandskyddet inom planområdet är att flera olika tekniska anläggningar och åtgärder behövs
inom strandskyddat område. Delvis uppförs byggnationer men även
andra typer av anläggningar och åtgärder behövs för verksamheten och
genomförandet av detaljplanen. Nedantext och figur (figur 20) beskrivs
vad som planeras inom strandskydd och som sammantaget gör att
Solna avser att upphäva hela strandskyddet inom planområdet:

Figur 20. Illustration som visar var några av planerade åtgärder inom strandskydd
planeras. Källa: AJ Landskap.

•

På-, om- och nybyggnationer planeras inom och intill Solnaverkets nuvarande anläggningar, både på land och i vattnet. Den
största exploateringen sker dock inom och intill befintlig verksamhetsyta inom befintligt verksamhetsområde. Här planeras
att byggas turbinhall, rökgasrening, asksilo, skorsten, transformator, elfilter, tipphall, bränslesilo, bränsletransportör,
elevator, förråd, ammoniakbyggnad, mindre pelletssilo, sopsug,
pumpstation samt carports. En del av planförslaget är också
påbyggnad för datahall, pannhus, kontor, pannhuskontor samt
konferens- och utbildningslokaler. Nya carportar planeras att
byggas cirka fem meter från strandlinjen. Pannhus, påbyggd
datahall och kontorshus samt tillbyggt ställverk ska byggas om
och kommer att ligga cirka tio meter från strandlinjen (Figur 18).

•

Planförslaget inom kv. Krukmakaren (Solnaverket) medger
även ombyggnation av angöringsbrygga som ligger i fastighet
Solna Stad 2:12 och ägs av Solna Stad. Angöringsbryggan planeras att anläggas på plats där en befintlig mindre
angöringsbrygga finns idag. Den nya bryggan planeras att
sträcka sig cirka 40 m ut i vattenområdet. Kajen förankras i
strandlinjen.

•

Bränsletransport planeras ske i kulvert från kaj till anläggning
under befintlig gång- och cykelbana. Denna kulvert innebär att
strandpromenaden i höjd med anläggningen behöver höjas
med en meter till + 2,7 m och sedan sluttande mot öster och
väster av strandpromenaden. Den nya gångbanan utformas
som en träbrygga och cykelbanan asfalterad. Se figur 20.

•

För att anpassa gång- och cykelstråket till den höjning av marken som behövs med anledning av bränslekulverten under
mark byggs en träspång utmed befintlig gångbana. Se figur 20.
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•

•

I vattenområdet ligger en avluftningsflotte från vilken en avluftningsledning går från flotten till Norrenergis anläggning.
Ledningen kommer att grävas upp och en ny ledning ska anläggas från stranden och fram till anläggningen.
För att samutnyttja värme med fjärrvärme planeras en fjärrvärmeledning tillhörande Stockholm exergi inom planområdet.
Denna ledning går från stranden och utmed Solnaverkets östra
sida. Ledningen utförs som bergschakt och ledningen har dimensionen 800 mm.

Särskilda skäl för upphävandet
De skäl som bedöms vara mest tillämpligt för ett upphävande av
strandskyddet vid Solnaverket är i huvudsak skäl nr 1, 3, 4 och 5. Motivering utifrån de särskilda skälen samt diskussion kring konsekvenser
för strandskyddets syften presenteras nedan.
Skäl nr 1
Marken inom 100 meter från strandlinjen är till stor del redan ianspråktagen genom befintliga Solnaverkets fjärrvärmeverksamhet som
startade 1964. Även den del av strandzonen och vattenområdet som är
ianspråktaget sedan tidigare för kajen och angöringsbryggan kommer
att användas för utbyggnad av denna. Endast en liten andel naturmark
utmed strandzonen kommer att behöva tas bort till följd av den utökade kajkonstruktionen. I övrigt planläggs hela strandområdet (ca 30
meter från vattenlinjen och fram till Solnaverkets fastighetsgräns) som
parkmark i syfte att bevara vegetation samt gång- och promenadstråk,
trots att strandskyddet föreslås upphävas här.
Skäl nr 3
En angöringsbrygga är en anläggning som, av naturliga skäl, måste ligga
vid vatten i och med att befintlig anläggning redan ligger här. Solnaverket behöver även kunna använda kylvatten från Bällstaviken. Av dessa
skäl är det en fördel att anläggningen redan idag ligger nära sjön.
Ökade sjötransporter möjliggör även en minskning av lastbilstransporter

vilket är positivt för miljön på grund av mindre utsläpp av partiklar
(PM 10) samt kvävedioxid (NO2).
Skäl nr 4
Solnaverket med angöringsbryggan ligger idag inom 100 meter från
strandlinjen. Det ligger inom det område där generellt strandskydd
återinträder vid ny detaljplanering. Om- och tillbyggnation som sker på
befintliga byggnader eller i direkt anslutning till dessa ligger delvis
inom strandskydd. De två nya pannorna som byggs i norra delen av
anläggningen ligger utanför strandskydd.
Planerade arbeten och framtida drift/underhåll inom området gör att
strandskyddet bör upphävas även inom parkmarken. Avsikten är dock
att parkstråket ska bibehållas.
Fjärrvärmeverkets utbyggnad går i takt med Solnas expansion och behovet att säkra en framtida hållbar produktion. Detta är ett angeläget
allmänt intresse som är betydelsefullt för människor boende i de omkringliggande kommunerna Solna och Sundbyberg.
Skäl nr 5
Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
Solnaverket producerar fjärrvärme till de flesta fastigheter i Solna och
Sundbyberg. Detta är ett angeläget allmänt intresse som är betydelsefullt för ett stort antal människor.
Konsekvenser för växt- och djurliv inom strandskydd
Planförslaget har anpassats utifrån var de högsta naturvärdena finns
för att begränsa intrången i naturmark så mycket som möjligt. Den del
med naturmark där sprängning av berg med hällformationer behövs i
stor omfattning, ligger utanför strandskyddat område. Där det förekommer andra naturvärdesarter som ung frisk skogsalm, askskott och
ung ask så lämnas många träd kvar. Strandområdet som ligger närmast
Solnaverket och norr om befintlig gångväg kommer att minskas något
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då en mindre del naturmark kommer att ersättas av carportar och uppställningsytor för containers med mera.
Strandområdet består av en tät träd- och buskbård som finns på det
smala strandområdet mellan gång- och cykelvägen och Bällstaviken.
Arterna som dominerar i träd- och buskskiktet är klibbal samt hägg.
Dessutom påträffades även ung skogsalm, askskott, knäckepil, rönn
och lönn. Strand- och våtmarksväxter inom fältskiktet består av allmänt förekommande växter bland annat jättegröe och videört. Utöver
dessa noterades gul näckros i vattnet. Löktrav och nejlikor är vanliga
på landsidan av busk- och trädbården. Den täta träd- och buskbården
utmed strandlinjen är lämplig för småfåglar. Vegetationen tillför även
organiskt material till vattnet och skapar skugga till förmån för fisk och
andra vattenlevande organismer.

Figur 21. Knäckepil och klibbal i delområde 3 skuggar vatten längs ett strandavsnitt vid
Bällstaviken (Källa: Adoxa Naturvård AB, 2016).

Befintlig angöringskaj ska utökas vilket innebär att kajen behöver breddas något samt att den större bryggan ute i vattnet behöver förankras
med kättingar som fäster i betongfundament som står på land vid
strandkanten. Detta innebär att en liten andel av befintlig vegetation
kommer att behöva tas ned i strandzonen (gallring samt nedtagande av
några träd) vilket kan innebära små negativa konsekvenser för växt-och
djurliv. Denna miljö innehar påtagligt naturvärde och domineras av
klibbal och hägg. Hela strandpromenaden kommer att behöva höjas
upp med den största delen av strandvegetationen kommer kunna bevaras, vilket är positivt för strandskyddets syften och växt- och djurlivet.
Byggarbete i vatten i form av utfyllnadsarbeten och schaktarbeten samt
muddring kan påverka vattenmiljön genom sediment som kan komma
i suspension (omrörning). Om det finns föroreningar i sediment kan
de spridas. Ovanstående arbeten leder också till grumling vilket inte
bara påverkar vattenkvaliteten utan också fisk och bottenfauna. Detta
kommer att utredas noggrannare inom ramen för den tillståndsansökan som pågår parallellt med planarbetet. Det är viktig att i detalj
studera utformningen av den exploatering som sker inom strandzonen
och att i största möjliga mån bevara den miljön.
Konsekvenser för rekreationsvärden inom strandskydd
Med planförslaget kvarstår ett sammanhängande grönt parkstråk utmed stranden som erbjuder promenader och cykelturer utmed vattnet.
Befintlig gång- och cykelväg utmed strandlinjen kommer dessutom att
breddas och upprustas genom planförslaget, vilket förbättrar tillgängligheten utmed Bällstavikens strand. Få träd kommer att påverkas
negativt av anläggandet av den nya gångvägen eller planerad spång under Huvudstabron. Den angöringsbrygga som tillhör Solnaverket är
inte tillgänglig för allmänheten idag. Upplevelsen av strandpromenaden
kommer att påverkas av den större brygganläggningen och carportarna
som placeras fem meter från strandlinjen. De sammantagna värdena
för rekreation bedöms dock bli lika höga som nu, eller möjligen något
högre tack vare förbättrad tillgänglighet.
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Konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny exploatering sker inom strandskyddat område. Det betyder vidare att det inte sker någon påverkan
på strandskyddets syften, d.v.s. allmänhetens tillgänglighet eller växtoch djurliv. Om ingen ny detaljplan tas fram är strandområdet inte heller strandskyddat, likt idag, eftersom det då inte återinträder
automatiskt. Inga behov av upphävande av strandskydd föreligger därmed i detta alternativ. Solna och Sundbybergs städer fortsätter att
bebyggas och växa vilket leder till ökat antalet invånare i kommunerna.
Exploateringen i kommunen fortgår samtidigt som förutsättningarna
för värme- och kylproduktion i Solnaverket försämras i samband med
att Bromma reningsverk stängs och övrig produktion har begränsade
utvecklingsmöjligheter. Transporter till och från Solnaverket sker fortfarande med hjälp av lastbilar. Det ger negativ påverkan för miljön.

Förslag till åtgärder
•

Påverkan på vattenmiljön och strandmiljön kommer att utredas vidare inom den tillståndsprövning enligt 11 kap.
Miljöbalken som behövs för projektets vattenarbeten (vattenverksamhet).

•

Vid byggande i vatten bör grumling så mycket som möjligt
begränsas för att minimera negativ påverkan på vattenkvalitet
samt växt- och djurliv.
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Markmiljö
Förutsättningar
Iterio AB har fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Iterio AB, 2017) för att kartlägga
föroreningssituationen i mark samt även kartlägga föroreningssituation
i grundvatten inom kv. Krukmakaren (Solnaverket). Denna undersökning ligger till grund för detta avsnitt. Den miljötekniska
markundersökningen har genomförts genom insamling av material
från Länsstyrelsen i Stockholms län samt Solna stad. Vidare har jordprover tagits ut i nio lägen (provpunkter) inom kv. Krukmakaren (se
Figur 20).
Undersökningsområdet är beläget vid Bällstavikens norra strand, väster
om Huvudstaleden i Solna och är cirka 3 ha stort. Marken utgörs av en
bergig sluttning ned mot Bällstaviken. I nord och nordost finns naturområden med glesa skogspartier. I sydväst och öster finns mindre
parkliknande områden med enstaka träd. Den södra delen utgörs av
kör- och parkeringsytor samt buskage, lågvuxen skog och en cykelväg
närmast Bällstaviken. Jordlager inom verksamhetsområdet består huvudsakligen av fyllningsmassor med sprängstenskaraktär och morän.
Naturliga jordlager består av tunna moränlager ovan berg samt berg i
dagen. Även lera förekommer i mindre partier. Fyllningsmäktighet är i
allmänhet 0 - 1 meter i de övre nivåerna och cirka 0 - 3 meter inom
den nedre delen. Fyllningen inom undersökningsområdet utgörs i den
norra och nordöstra delen i huvudsak av grusiga och sandiga massor. I
den södra och sydvästra delen är fyllningen grövre och vid flera punkter noterades inslag av tegel och glas.
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Sverige, 2007) samt Vägverkets publikation 2004:90 (Trafikverket,
2004).
Naturvårdsverket har utarbetat riktvärden för två olika typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas.
Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc.
Grundvatten inom området kan användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom
området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas.
Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.
Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar
val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex.
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som
en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre
som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem
skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.

Figur 20. Provtagningspunkter kv. Krukmakaren (Källa: Iterio, 2017).

Tidigare verksamheter inom och i anslutning till området
Marken inom undersökningsområdet har använts till jordbruk, skogsmark och bostäder. Inga uppgifter om annan verksamhet hittade.
Dessutom fanns, enligt muntliga uppgifter från boende, en våtmark
inom området där det idag finns parkeringsplatser samt ett hus. En
flygbild över området (Figur 21) visar markanvändning på 1950-talet.

Bedömningsgrunder
Uppmätta halter i jordprover jämförs med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 2009) bedömningsgrunder för
farligt avfall, FA, (Avfall Sverige, 2007) samt haltnivåer för mindre än
ringa risk, MRR, (Naturvårdsverket, 2010). Uppmätta halter av PAH:er
i asfalt jämförs med bedömningsgrunder för farligt avfall, FA, (Avfall
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Figur 21. Historisk flygbild från den senare delen av 1950-talet (www.eniro.se). Det ungefärliga läget för det nuvarande verksamhetsområdet är markerat med blå polygon. (Källa:
Iterio, 2017).

Figur 22. Utklipp från länsstyrelsen EBH-stöd. Gråa stjärnor och blå rektangel motsvarar
registrerade tidigare och befintliga potentiellt miljöfarliga verksamheter (Källa: Iterio,
2017).

Potentiella miljöfarliga verksamheter som tidigare har varit registrerade
bestod av en kemtvätt (nordväst om Huvudstaleden), grafiska industrier (öster om undersökningsområdet) samt en verksamhet med
tillverkning av kemiska produkter (öster om undersökningsområdet).
Samtliga objekt bedömdes dock endast utgöras av kontorslokaler och
hade ingen industriell verksamhet. Det sista objektet är Solnaverket
som är en befintlig tillståndspliktig verksamhet (Figur 22). Den historiska markanvändningen föranleder ringa misstanke om förekomster
av föroreningar i mark och grundvatten inom undersökningsområdet.

Kända utsläpp av olja till mark
Eldningsolja var det primära bränslet för fjärrvärmeproduktion fram
till mitten av 1980-talet. Oljan förvarades i bergrum och i dagtankar
inom verksamhetsområdet.
En större olycka skedde 1977 då cirka 135 m3 olja läckte ut på grund
av att en av dagtankarna överfylldes och olja rann ut över kanten (Norrenergi AB, 2004). Olja spreds till mark och till ledningar för dagvatten
och avlopp. Saneringsarbeten utfördes i samband med spillet och skadan ansågs då vara avhjälpt (Norrenergi, 2004).
Vid tre senare tillfällen (2001, 2003 samt 2017) påträffades oljeförorenade massor i samband med mindre schaktarbeten för reparation av en
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avloppsledning, ombyggnad av personallokaler (Norrenergi, 2004)
samt vid ett schakt för ett nytt fundament (Sweco, 2017).
Vid alla tillfällen omhändertogs de förorenade jordmassorna enligt gällande föreskrifter och lagar och transporterades till deponianläggning.
Dagtanken som överfylldes och platserna där oljeförorenade schaktmassor påträffades är belägna inom eller intill byggnader i den södra
delen av verksamhetsområdet. De ungefärliga platserna där oljerester
påträffats samt där det ursprungliga oljespillet skedde framgår av Figur
23.

vattenområdet omkring den befintliga lastkajen och ämnade att översiktligt redogöra för föroreningssituationen i bottensediment. I
samband med planerade om- och tillbyggnationer vid Solnaverket ska
en ny kaj byggas och detta kommer sannolikt föranleda behov av
grundläggningsarbeten i vatten.
Resultaten från undersökningen av sedimenten visar i korthet att petroleumkolväten, PCB, koppar och zink förekommer i flertalet punkter
i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för
mindre känslig markanvändning (MKM). Ursprunget till föroreningarna är sannolikt i fyllnadsmassor från strandlinjen samt spill och
läckage som kan ha skett i samband med avlastning av olja från båt. De
uppmätta föroreningshalterna bedöms vara representativa för såväl
Bällstaviken, Ulvsundasjön samt Östra Mälaren i stort. I övrigt har inga
andra tidigare undersökningar kunnat hittas.
I samband med eventuella grumlande anläggningsarbeten under vatten
rekommenderas att spridningsförebyggande åtgärder tillämpas.
Genomförda mark- och grundvattenundersökningar

Figur 23. Platser där oljerester har påträffats vid tre tillfällen i samband med mindre
schaktarbeten samt platsen för det ursprungliga oljespillet vid en dagtank. (Källa: Iterio
2018)

Tidigare utförda undersökningar
Parallellt med föreliggande undersökning har en miljöteknisk undersökning i sediment utförts (Iterio, 2018). Undersökningen omfattade

Mark
Som utgångspunkt utfördes borrning genom fyllning ner till cirka en
meters djup i naturliga jordlager, som lägst till cirka tre meters djup.
Sammanlagt valdes sju jordprover ut för laboratorieanalys. Proverna
analyserades med avseende på metaller, fraktionerade alifatiska och
aromatiska kolväten och PAH. Laboratorieanalyser har utförts av ackrediterat laboratorium.
Resultaten från utförda laboratorieanalyser visar att ett flertal metaller
(barium, koppar, kvicksilver, bly och zink) förekommer i halter som
överskrider riktvärden för MKM vid tre punkter (17ITM03, 17ITM05
samt 17ITM12) i den sydvästra delen av undersökningsområdet. Vid
17ITM12 överskrids även nivån för farligt avfall (FA) för zink i provet
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från 2 - 2,6 m. I övrigt förekommer inga halter av metaller som överskrider MKM i någon av punkterna. Petroleumkolväten (olja)
förekommer i låga halter (<KM) i samtliga punkter inom undersökningsområdet. De högsta halterna (KM - MKM) uppmättes vid
17ITM01 i den sydvästra delen.
Analyserat asfaltprov indikerar ingen förekomst av tjärasfalt.
Grundvatten
Nedan följer en kort redogörelse av resultatet från den utförda grundvattenprovtagningen. Generellt påvisar resultaten från laboratorieanalyser mycket låga halter (0 - 100 �g/l) av petroleumkolväten (olja).
Inga halter överskrider SPI:s riktvärden för miljörisker ytvatten eller
ångor i byggnader. Vid provtagningstillfället noterades inga tydliga
tecken (lukt eller oljehinna) på förekomst av petroleumkolväten i vattnet. Inga halter av BTEX-ämnen uppmättes.

Konsekvenser planförslaget
Sammanfattande bedömning av föroreningssituationen
Metaller
Föroreningssituationen i ytliga jordlager påvisar förekomst av flera metaller i halter som överskrider riktvärden för MKM i den sydvästra
delen av undersökningsområdet. I ett av proverna överskrids även
haltnivån för FA av zink. De uppmätta halterna av metaller överensstämmer med provresultat från undersökning i sediment strax utanför
strandlinjen (Iterio, 2018). Proverna som är tagna i andra delar av verksamhetsområdet påvisar inga halter i samma storleksordning och
skiljde sig även åt i fyllnadens karaktär. Utfyllning av verksamhetsområdet har sannolikt skett etappvis under en längre period.
Inga kända processer inom Solnaverkets nuvarande eller historiska
verksamhet, genom vilka spridning av metaller till mark skulle kunna
ha skett, har kunnat identifieras. Sammantaget indikerar resultaten att
de uppmätta halterna av metaller sannolikt kan kopplas till de massor
som använts för att fylla ut den södra delen av verksamhetsområdet
och strandlinjen.
Grundat närhet till ytvatten och jordlagerförhållandena i den sydvästra
delen av verksamhetsområdet går det inte att utesluta att spridning av
metaller från de förorenade fyllnadsmassorna till ytvatten sker.
Grundvattenprovtagningen omfattade inte analys av metaller och det
har inte utförts laktester på de förorenade fyllnadsmassorna. Dessa parametrar skulle kunna skapa en bättre bild av spridningsförutsättningarna av metaller från jord till ytvatten.
Petroleumkolväten
Utförda undersökningar i jord och grundvatten påvisar inga tydliga
tecken på föroreningshalter från det oljespill som skedde på 1970-talet.
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Noterbart är att platsen där oljerester påträffades vid schaktarbeten under 2017 endast är cirka 10-15 meter från punkterna 17ITM03 och
17ITM12.
Ett sannolikt scenario är att merparten av de oljerester som fortsatt
finns i marken från det ursprungliga oljespillet i dagsläget är fastlagda
alternativt endast har ett begränsat spridningsområde. Argument för
detta scenario är att den aktuella oljetypen är en tung eldningsolja med
större andel tunga aromat- och alifatfraktioner, dvs. olja med låg spridningspotential. Vidare saknas ett permanent grundvattenmagasin i
stora delar av området vilket reducerar risken för spridning av olja med
grundvatten. Det finns en risk att spridning av olja kan ske via dagvattenledningar. I samband med saneringsarbetet av den olja som
påträffades under 2017 gjordes en inspektion av en närliggande dagvattenbrunn och ingen olja noterades (Sweco, 2017). Ytterligare osäkerhet
kring eventuell spridning av olja från mark till ytvatten finns i området
mellan provtagningspunkterna 17ITM05 och 17ITM04.

Samlad bedömning
Inom kv. Krukmakaren planeras Solnaverkets ny- och ombyggnationer. Idag är marken ett industriområde och den kommer inte att
ändras. Det betyder att människor fortsatt kommer att vistas inom området under arbetstid. Barn kommer däremot inte vistas inom området.
Planförslagets genomförande innebär att de förorenade markmassorna
blir utredda, kartlagda och delvis borttagna, vilket är positivt. Därmed
minskar en eventuell risk att föroreningar påverkar närmiljö, inklusive
påverkan på Bällstaviken. Detta kan vara en positiv effekt av planförslagets genomförande. Däremot kan planförslagets genomförande
medföra risk för spridning av föroreningar vid arbeten i vatten om
skyddsåtgärder inte vidtas.

Omfattningen av den nu utförda undersökningen begränsades av ledningar och andra underjordiska installationer. Grundat på tidigare fynd
av oljerester är det sannolikt att olja förekommer på fler platser inom
verksamhetsområdet och det bedöms föreligga en risk för att oljeförorenade massor kan komma att påträffas i den södra delen av området i
samband med jordschakter.
Resultaten från den utförda sedimentundersökningen påvisar förekomst av höga totalhalter av olja i flertalet punkter invid den befintliga
lastkajen. Ursprunget till föroreningarna kan vara spill och läckage i
samband med avlastning av olja från båt till ledningar. Det finns dock
även dagvattenledningar med utlopp i närheten av lastkajen och det går
inte att utesluta att läckage av olja från dessa kan vara en orsak till förekomsten av olja i sediment.
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Konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet innebär att Solnaverkets byggnader kvarstår som idag
samt nya byggnader och ombyggnationer inte kommer till stånd. Det
betyder vidare att de befintliga markförhållandena består. Dessutom
kommer de påträffade markföroreningar och en eventuell risk för deras spridning inom närmiljö att finnas kvar.

Förslag till åtgärder
Följande rekommendationer ges för det fortsatta arbetet med att kartlägga och hantera föroreningar inom kv. Krukmakaren:
• Grundvattenprovtagning med avseende på metaller bör utföras
i befintligt grundvattenrör i den sydvästra delen av verksamhetsområdet. Syftet är att utreda huruvida de metallhalter som
har påträffats i jord återspeglas i grundvatten och därmed
kunna bedöma risken för spridning av metaller till ytvatten.
•

Kompletterande provtagning av jord bör utföras i den sydvästra delen av verksamhetsområdet. Syftet är att kartlägga och
om möjligt avgränsa förekomsten av metallhalter motsvarande
farligt avfall. I samband med provtagningen ska prov för laktester göras för att kunna bedöma spridningsförhållandena av
metaller från jord till ytvatten.

•

Inför planerade om- och tillbyggnationer bör en detaljerad genomgång utföras av planerade schakter och kopplas till risker
för påträffande av eventuella restföroreningar från tidigare oljespill.
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Vattenmiljön (grund- och dagvatten)
Förutsättningar
WRS AB (2018) har tagit fram en dagvattenutredning för Solnaverket.
I utredningen beräknades bland annat förändringar i dimensionerande
flöde och förändringar av föroreningsmängder. Dagvattenåtgärder har
föreslagits utifrån planförslagets dimensionerande ytavrinning.
Nuläge – befintlig avvattning
Planområdet som är ca 3,8 ha stort är uppdelat i två avrinningsområden, avrinningsområde A och avrinningsområde B. Idag avrinner
dagvatten från planområdet till Bällstaviken-Ulvsundasjön som är del
av Mälaren. Området som ligger norr om Solnaverket har avrinningsväg norrut från vattendelaren. Det vattnet samt dagvattnen från övre
gårdsplan i Solnaverket sammanförs i det kommunala dagvattenledningsnätet och leds till Bällstaviken (markerat på kartan som
avrinningsområde A). Från nedre gårdsplanen och de flesta takytor
sker avrinning via ledningar direkt till recipienten Bällstaviken (delavrinningsområde B), utan att passera det kommunala ledningsnätet
(Figur 24).
I nuläget sker ingen rening av dagvattnet. Ytvattenrecipienten Bällstaviken tillhör vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön som har
klassats som känslig för tillförsel av föroreningar och har problem med
övergödning samt miljögifter. Den ekologiska statusen klassas enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som måttlig främst på grund
av höga halter av näringsämnen. Dessutom uppnås inte god kemisk
status. Anledning till detta är överskridande halter av kvicksilver, bromerade difenyletrar (BDE), perfluorooctansulfonat, (PFOS), bly,
antracen och tributyltenn (TBT). Miljökvalitetsnormen för MälarenUlvsundasjön är att uppnå god ekologisk status till år 2021 och god kemisk ytvattenstatus till 2027 med undantag för kvicksilver och BDE.

Figur 24. Karta över avrinningsvägar för dagvatten och ytavrinning inom planområdet
(Källa: WRS AB, 2018).

Släckvatten
Eftersom brandrisk finns har Solnaverket ett sprinklersystem för att
hantera eventuella bränder. Ingen uppsamling sker av släckvattnet utan
det rinner vid större vattenmängder obehandlat ut till dagvattennätet.
Möjlighet finns att stänga av dagvattenledningar ut från området med
avstängningsventiler. Släckvatten som behövs vid brandbekämpning
och som kan förorenas av till exempel PAHer och metaller kan påverka miljö och hälsa negativt om det släpps i omgivning.
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Bedömningsgrunder
En ny dagvattenstrategi antogs i december 2017 och började gälla i
Solna fr.o.m. 1 januari 2018. Då planarbetet påbörjades långt tidigare
utgick planarbetet i samrådsversionen från 2002 års dagvattenstrategi.
Den nya strategin är dock inarbetad i dagvattenutredningen och föreslagna åtgärder sedan granskningsskedet.
Dagvattenstrategi 2017
Den nya dagvattenstrategin antogs i december 2017 och bygger på
strategin från 2002 men innehåller mer detaljerade riktlinjer. I strategin
beskrivs att omhändertagande av dagvatten ska ses över vid planering
och myndighetsutövning samt vid ny- och ombyggnation. Dokumentet innehåller fyra delstrategier för att uppnå en hållbar och långsiktig
dagvattenhantering:
1) Minimera föroreningar

(d.v.s. att det finns tillräcklig uppehållstid). Dagvattensystemen bör ha en mer långtgående rening än
sedimentering.
•

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

•

Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens
grundvatten försämras eller att grundvattennivåer ändras.

•

Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att rening av dagvatten sker före utsläpp till
ytvattenrecipient eller grundvatten.

•

Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen, som koppar och zink, ska undvikas.

•

Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska
höjdsättas och utformas så att dagvatten inte riskerar att
orsaka skadliga översvämningar, varken inom eller utom
planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat.

•

Dagvatten ska användas som en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa attraktiva och funktionella inslag i
stadsmiljön.

•

Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.

•

Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i den befintliga staden genomförs, såsom
ombyggnad av stadens vägar, gator och torg.

2) Minimera översvämningsrisker
3) Möjliggöra mervärden
4) Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett
effektivt sätt.
Från delstrategierna presenteras följande riktlinjer:
•

Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan
som möjligt och med bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. En dimensionering på
minst 20 mm möjliggör fördröjning och rening av ca 90
% av årsnederbörden. Om utformningen inte är en permanent volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande
material med en hastighet som ger en mer effektiv rening
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Maxflöden samt magasinbehovet
Beräkningarna av tillåtna maxflöden och behov av magasinvolym har
gjorts med återkomsttiden 10 år, rinntiden 10 minuter samt med en klimatfaktor 1,25. I WRS beräkningar har det antagits att alla hus byggs
med konventionella tak, även garage och parkeringar. Om ändring sker
i planerad exploatering kan siffrorna komma att ändras. Planerad förtätning och utbyggnad medför ökad andel hårdgjorda ytor och ökade
flöden om inga LOD-åtgärder genomförs.
Dagvattenflöden i delområde A beräknas efter exploatering bli 229
(l/s) samt beräknat behov av magasinvolym är 160 m3. Dagvattenflöden i delområde B beräknas bli 361 (l/s) samt beräknat behov av
magasinvolym är 250 m3 inkl. klimatfaktor. Kravet på 20 mm fördröjning motsvarar en erforderlig magasinvolym om totalt ca 410 m3 för
hela planområdet. Enligt Solna Stads dagvattenstrategi ska omhändertagande av dagvatten ses över vid planering och myndighetsutövning
samt vid ny- och ombyggnation.
Föroreningsbelastning och kritiska områden
Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen till
recipienten att öka efter exploatering. Utifrån beräkningarna ökar halter av fosfor (P) med 11% samt kväve (N) med 16% för hela
planområdet.
Vidare sker även ökning av suspenderat material (partiklar) och olja i
delområde A på grund av omvandling av skogsbacke till industriområde. Generellt sker även en liten ökning av tungmetallbelastning och
PAH både inom delområde A och B. Samtidig sker en minskning av
vissa föroreningar inom delområde B. Det gäller suspenderat material
(SS) och olja på grund av parkeringar som försvinner. Halten av kvicksilver minskar på grund av att parkeringsytor försvinner och istället
byggs garage med tak. Trots att föroreningsbelastningen bedöms motsvara små mängder i förhållande till den totala belastningen på

recipienten kan påverkan på recipienten, pga av ett stort antal planarbeten inom recipientens avrinningsområde, bli stor om inga
reningsåtgärder vidtas.
Inga avrinningsmässigt instängda områden har identifierats inom Solnaverkets område.
En stigande havsnivå tillsammans med förändringar i nederbörd och
flöden gör att Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar att nybyggnation inte sker under +2,7 m. Inga nya byggnader inom
Solnaverket kommer att uppföras under denna höjd.
Förslag till dagvattenhantering
För att skapa en fungerade dagvattenhantering föreslås lösningar där
flödesutjämning och avskiljning av föroreningar sker lokalt på plats
(LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) eller i dess direkta närhet, vilket är i linje med Solna stads dagvattenstrategi.
För att inte recipientens status ska påverkas negativt av föroreningar
framför allt på grund av fosfor och bly, som dagvattnet från planområdet kan föra med sig, bör dagvattnet från planområdet fördröjas och
renas innan det släpps ut i recipienten. Den lokala dagvattenhanteringen ska kunna fördröja avrinningen från 20 mm nederbörd genom
ett filtrerande material.
En magasinsvolym på cirka 410 m3 behövs för att kunna magasinera 20
mm nederbörd inom området. Denna volym fördelas mellan gröna tak
och växtbädd. Åtgärdsförslag med gröna tak och växtbäddar har valts
och bygger på öppen hantering med reningsmöjligheter.
Gröna tak
Parkeringar på Solnaverket planeras byggas med gröna tak (carports).
Många nya tak tillkommer på området och det rekommenderas att
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även de nyttjas till att anlägga mer intensiva gröna tak på. Detta gäller
till exempel taken på nya pumpstationer, förrådsbyggnader och kontors-byggnader/datahall. Taken möjliggör fördröjning av dagvatten
redan vid regndroppens första kontakt med den urbana miljön. Om
takytan är plan eller har en mindre lutning kan med fördel ett tjockare
grönt tak etableras på hela eller delar av taket vilket möjliggör större
fördröjningsvolym. Tak med högre lutning (mer än 30 %) är ej lämpliga för gröna tak.

från dagvattnet. På Solnaverket finns begränsat med yta att anlägga
större växtbäddar. Att placera växtbäddar över markytan är ett alternativ för fördröjning av takdagvatten, främst i de fall det inte är möjligt
att anlägga tjockare gröna tak. För fördröjning och rening av dagvatten
från hårdgjord mark kan det vara svårt att använda sådana lösningar.

Tak med en tjocklek om minst 10 cm rekommenderas inom planområdet då tunnare tak ofta behöver underhållsgödslas, vilket kan ge ett
oönskat bidrag till näringsbelastningen från området. Om istället tak
med minst 10 cm tjocklek används kan örter som trivs i näringsfattig
jord klara sig och det krävs sällan eller aldrig gödsling då taket blir ett
livskraftigt ekosystem.
Tjocka gröna tak är i dagsläget ej brandklassade enligt Boverket, men
används på många byggnader i Sverige och Europa. Det är upp till
varje enskilt projekts brandansvarig att bedöma riskerna som finns
med ett tjockare grönt tak. En särskild brandutredning krävs där åtgärder för att minska brandrisk redogörs. Avvattningen kan ske direkt till
dagvattennätet eller till växtbäddar för ytterligare rening innan det
släpps till recipient eller ansluts till det kommunala dagvattennätet.
Växtbäddar/regnbäddar
Växtbäddar kan utformas på flertalet olika sätt. De kan exempelvis
vara upphöjda eller nedsänkta och vara modullösningar eller platsbyggda.
Principen är dock att ett ytligt fördröjningsmagasin skapas som tillåter
dagvatten att infiltrera ner genom ett avskiljande poröst marklager. De
har en reningskapacitet avseende föroreningar på upp till 80 - 90 %.
Växtbäddar har även förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter

Figur 25. Tunnare gröna tak (vänster)ovan samt exempel på tjockare gröna tak (höger)
(Källa: WRS 2018).

För att ta hand om avrinning från asfalterade ytor skulle nedsänkta
växtbäddar vara ett bra alternativ. Höjdsättningen för nya hårdgjorda
ytor på t.ex. den övre gårdsplanen inom kv. Krukmakaren skulle kunna
anpassas så att dagvatten från ytorna kan genomgå rening innan det
släpps ut på dagvattennätet.
Djupet och ytan på markbäddarna anpassas efter den dimensionerade
avrinningen från anslutande hårdgjorda ytor och är något som beräknas i projekteringsstadiet. De växter som väljs till de nedsänkta
växtbäddarna ska vara stresståliga, klara hög vattenbelastning och
längre perioder av torka. Beroende på vilket djup som skapas för fördröjningsvolymen ovan växtbäddens yta samt beroende på val av
jordmaterial i växtbädden varierar magasinskapaciteten.
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Figur 26. Till vänster en ”Modulregnbädd” för takvatten. Till höger ett exempel på platsbyggd regnbädd. (Källa: WRS 2018).

Figur 27. Principutformning av växtbädd. (Källa: WRS, 2018).

Ett större djup, en högre infiltrationsförmåga och porösare jord ger en
ökad magasinsvolym och arean för anläggningen kan således minskas.
Dock bör infiltrationskapaciteten inte överstiga 100 mm/h för att möjliggöra tillräcklig rening. Växtbädden anläggs inom detta område
troligen med ett dräneringslager som ansluts till dagvattennätet, men
kan även byggas på så sätt att vatten tillåts infiltrera till underliggande
jordlager (Figur 26).

Dagvattenlösningar som växtbäddar kan fungera som magasin för
släckvatten men generellt behövs större volymer för att magasinera
släckvatten. Idag och efter exploatering är brandrisken inom Solnaverket störst i bränslelagret. Volymen släckvatten kan beräknas genom att
multiplicera släckyta och sprinklersystemets kapacitet med en släcktid.
Släcktiden är olika för olika bränslen och räkneexempel finns i SPIs rekommendation för släckvattenhantering.

Släckvatten
Rekommendationer för behandling av släckvatten innefattar i första
hand barriärer som hindrar vattnet från att spridas till recipienten. Barriärer för att bilda uppsamlingsplatser kan vara tillfälliga, till exempel
pallbarriär eller tubvall, eller mer permanenta bassänger. Naturliga barriärer kan även vara lågpunkter i landskapet, något som dock saknas
inom kv. Krukmakaren. Vid oljeutsläpp på verket kan brunnar tätas
med så kallade tättingar och dagvattennätet kan stängas av med ventiler. Liknande åtgärder rekommenderas vid brand för att förhindra
spridning av släckvatten.

På Solnaverket finns en naturlig invallning i form av en tippficka på
900 kvm i pelletsbyggnaden. Om den ska användas som en invallning
för släckvatten måste det kontrolleras att den klarar belastningen. Utifrån avlednings- och uppsamlingsmöjligheterna på Solnaverket kan en
plan för behandling av släckvatten utarbetas. Reningsanläggningar kan
vara stationära eller mobila och det finns många olika lösningar. Om
olyckan är framme är det viktigt att ha en väl utvecklad handlingsplan
för att förhindra skada
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Magasinering
För att tillgodose kravet på att omhänderta avrinningen från 20 mm
nederbörd behöver motsvarande minst 410 m3 skapas i föreslagna dagvattenlösningar.
Ca 900 m2 av taken har identifierats som lämpliga för tunna gröna tak.
För tjocka gröna tak finns ca 4270 m2 tillgängligt (se Figur 28). Tillsammans skulle dessa ytor komma fördröja ca 140 m3 regnvatten. Övrig
regnvolym, från taken, 270 m3, får istället magasineras i marknivå. En
yta av växtbäddar som är 1045 m2 räcker för att klara kravet, enligt
WRS beräkningar. Eftersom det finns begränsad yta på tak att nyttja
för LOD blir utbredningen i marknivå relativt stor. Om det blir svårt
att bygga växtbäddar med nämnd totalyta så kan ett alternativ vara att
fördröja dagvatten i underjordiska magasin med större fördröjningsdjup, såsom i makadammagasin eller rörmagasin.
Till följd av att krav ställs på befintliga byggnader och ytor och det
samtidigt är ont om plats, befaras åtgärderna kräva genomgripande arbeten. Bland annat krävs troligen en omfattande omläggning av det
lokala dagvattenledningsnätet.
Sammanfattande bedömning
Det planerade detaljplaneområdet är beläget nära ytvattenrecipienten
Bällstaviken-Ulvsundasjön som idag inte når uppsatta miljökvalitetsnormer, bland annat på grund av övergödning och miljögifter.

Figur 28. Principskiss gröna tak inom Solna verkets verksamhetsområde (Källa: Gatun arkitekter).

Belastningen av fosfor och kväve minskar från planområdet som helhet efter de lokala åtgärdsförslagen, likaså belastningen av partiklar och
olja. Åtgärderna resulterar även i minskad belastning av tungmetaller
och PAH. Om ovan beskrivna åtgärder i form av växtbäddar och
gröna tak genomförs förväntas en positiv påverkan på föroreningsbelastningen till recipienten. Planen förväntas därigenom inte medverka
till att försvåra för recipienten att uppnå miljökvalitetsnormer eller enskilda kvalitetsfaktorer som ligger till grund för statusbedömning.

Dagvattenutredningen utgår från de strategier som slogs fast i den dagvattenstrategi som kommunen fastslog 2017. Exempelvis kommer
dagvattnet i planområdet att ledas genom filtrerande material som ger
en mer långtgående rening än sedimentation, i överensstämmelse med
kraven i Solna stads nya dagvattenstrategi.
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Tabell 4. Föroreningsbelastning av näringsämnen, partiklar och olja efter exploatering
med LOD-åtgärder jämfört med före exploatering (g/år) (Källa: WRS 2018).

tättingar läggas ut. Nollalternativet bedöms sammantaget innebära att
de negativa konsekvenserna för recipienten blir större än jämfört med
planförslaget.
Då frågan om dagvattenhantering inte ingår i det gällande miljötillståndet kan dock tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) ställa krav på den
befintliga verksamheten att rening av dagvattnet ska göras. Detta tas
dock inte med som ett scenario i bedömningarna av nollalternativet.

Tabell 5. Föroreningsbelastning av tungmetaller och PAH efter exploatering med LODåtgärder jämfört med före exploatering (g/år) (Källa: WRS 2018).

Förslag till åtgärder
Föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredning (WRS AB, 2018):
• Implementering av åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten i form av gröna tak och växtbäddar för att klara
fördröjning av 20 mm nederbörd. Tack vare detta minskar
flödena till recipienten.

I och med LOD minskar samtliga föroreningar med över 20 % jämfört
med i dagsläget. Konstruktion av tjocka gröna tak och växtbäddar visar
sig svårt med hänsyn till Solnaverkets förutsättningar vad gäller brandkrav och laster (muntligen Staffan Stymne, utvecklingschef
Norrenergi).

Konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet betyder att ingen utbyggnad sker inom planområdet. I
och med detta planeras inte för några dagvattenåtgärder i enlighet med
denna MKB och dagvattenutredningen som helhet. Det innebär att
ingen dagvattenrening finns för Solnaverket. Dagvattenflödet och föroreningsbelastningen är således densamma som idag. Avrinning sker
direkt till recipienten. Släckvatten som kan innehålla höga halter av
PAH och metaller samlas inte upp och det kan vid större mängder
rinna ut till dagvattennätet obehandlat. Redan idag kan dock så kallade

•

En rekommendation är att fördröja dagvattnet genom att
nyttja nya tak och att anlägga gröna tak med djup på minst
10 cm.

•

Olika typer av växtbäddar med ett ytligt fördröjningsmagasin
bör användas.

•

Nedsänkta växtbäddar är att rekommendera för avrinning
från asfalterade ytor. För att hindra spridning av släckvattnet
till recipienten rekommenderas tillfälliga eller permanenta
barriär. Dessutom bör brunnar tätas och dagvattennätet förses med ventiler vid oljeutsläpp eller brand.Det är viktigt att i
den fortsatta planeringen tänka på att det inte enbart är dagvattnet från nya hårdgjorda ytor som ska renas. Även
dagvattnet från befintliga hårdgjorda ytor behöver renas (hittills har vattnet gått ut orenat till recipienten).

MKB till detaljplan kv. Krukmakaren

46

6. Konsekvenser för hälsa och
säkerhet
Bakgrund Solnaverket
Vid Solnaverket finns en värmepumpanläggning på 95 MW som producerar fjärrvärme och fjärrkyla ur avloppsvatten från Bromma
reningsverk och sjövatten från Mälaren. För att klara strömförsörjningen till värmepumparna finns en transformatorstation. Vid verket
sker även förbränning av framförallt fossilfria bränslen i form av
träpulver i två pannor. Som spets- och reserv finns två oljeeldade pannor där eldningsolja 5 används som bränsle. Det finns även en panna
för förbränning av träpulver och/eller tallbecksolja Gasol och eldningsolja 1 används för att starta processerna i pannorna.

1100 m3. Oljepannorna används inte så ofta och båtleverans av eldningsolja har inte skett på flera år. Ammoniak används för att rena
rökgaserna från kväveoxider. I och med ändrad Sevesolagstiftning
kommer verksamheten att klassas som en Sevesoanläggning av den
lägre graden på grund av hanteringen av eldningsolja.
Ett av huvudsyftena med Solnaverkets utvecklingsplan är att skapa förutsättningar för en helt fossilbränslefri produktion och samtidigt klara
ett bortfall av renat avloppsvatten från Bromma reningsverk.
På nästa sida redovisas den tänkta utbyggnaden. Utbyggnaden omfattar
bland annat:
•

Ny biobränslepanna med kringutrustning

•

Nytt bränslelager

Det finns även en fjärrkylanaläggning och en kylackumulatortank.
Fjärrkylanläggningen består av en värmeväxlare för nyttjande av nedkylt renat avloppsvatten från värmepumparna samt två vätskekylda
konventionella kylmaskiner med köldmedium R134 a (totalt cirka 80
ton). Det finns också möjlighet att kyla bort fjärrvärme i det renade avloppsvattnet med en s.k. återkylare för att vid höga kylbehov tillfälligt
öka kylproduktionen hos värmepumpsanläggningen.

•

Ny tippficka

•

Ny rökgasrening

•

Ny skorsten

•

Utbyggnad av ställverk

•

Ny turbin

Eldningsolja 5 kommer med båt eller lastbil och förvaras i bergrum
med utrymme för ca 55 000 m3 olja och en mellanlagringscistern på ca

•

Ny bränslekaj
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Figur 29. Skiss över Solnaverket efter planerad utbyggnad (Källa: Gatun arkitekter).
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Industribuller till omgivningen
Förutsättningar

normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än
tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.

Buller är oönskat ljud som påverkar livskvalitet och framförallt människors och djurs hälsa. Buller mäts i decibel (dBA). Buller påverkar oss
på olika sätt under olika delar av dygnet och har betydelse för vår hälsa
samt möjlighet till en god livskvalitet. Buller kan i vissa fall påverka hälsan genom ökade ljudnivåer inomhus och yttrar sig främst genom
sömnstörningar, väckning, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Att under längre tid exponeras för buller kan leda till störning och negativa
hälsoeffekter.

Tabell 6 : Bullerriktvärden för industriverksamhet. Naturvårdsverkets riktvärden.

Flera olika bullerutredningar har upprättats med avseende på Solnaverkets industribuller (Åkerlöf Hallin Akustik). Inför bullerberäkningarna
gjordes en kartläggning samt ljudmätningar av verksamhetens olika bullerkällor. Därefter har bullerberäkningar för nuvarande samt
tillkommande bullerkällor tagits fram för verksamheten.

Nivåerna i tabellen ovan avser emissionsvärden vid bostäder, förskolor,
skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser
och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan
eller bygglov påbörjats före den 2 januari 2015.

Utomhusriktlinjer för externt industribuller
Utomhusriktlinjer för externt industribuller i form av ljudnivåer anges
som utgångspunkt för bedömning av emissionsvärden vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler. Även för friluftsområden beskrivs
vägledande ljudnivåer. Anvisningar för tillsyn vid ny bostadsbebyggelse
anges också, se vidare längre ner i texten där Boverkets vägledning redovisas.

För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter
den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet, se Boverkets vägledning längre ner i texten. För förskolor,
skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av
gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.
Utöver detta gäller:

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. Nivåerna i Tabell 6 bör i

•
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•

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och
liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 6 sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av
någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en
timme, även vid kortare händelser.

Riktvärden industribuller - där ett ärende om detaljplan eller
bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015
I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning”, Rapport 2015:21 anges riktvärden
som bör gälla vid planläggning av bostäder som påverkas av industrioch annat verksamhetsbuller. Det är den som ska tillämpa plan- och
bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i enskilda fall finnas
skäl att tillämpa andra värden än Boverkets, som anges i Tabell 7 och
Tabell 8.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av
någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en
timme, även vid kortare händelser.

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip
bedömas som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att
istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller.
Redovisade bullerkartor är valda efter vad som är dimensionerande, vilket är ljudnivån nattetid.
Tabell 7: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasa (källa: Boverket, 2015).

Dessutom gäller:
• Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda
byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.
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Tabell 8: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats (källa: Boverket, 2015).

Bullerkällor
Dominerande bullerkällor vid nuvarande verksamhet är; bränslelossning, kvarnar vid pannorna P1, P2 och P4, luftutblås på taket till
pelletsbyggnaden, buller från spillvattenrum, sotning och bottenblåsning av pannorna P1 och P2, en ångblås vid expansionskärlet samt
kylmaskiner.
Tillkommande antagna bullerkällor för planerad verksamhet är ytterligare bränslelossning, ytterligare kvarnar, tillkommande rökgasrening,
turbiner, eventuellt nytt kyltorn samt sotning och bottenblåsning vid
nya pannan P6. Bullerkällor nuvarande och planerad verksamhet framgår i Figur 30 och Figur 31.
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Tillkommande
bullerkällor 2023
9. Tippficka bränsle
10. Kvarnhus
11. Rökgasrening
12. Turbinhus
13. Ev. kyltorn
14. Sotning P6
15. Lossning vid kaj

Figur 30. Befintliga bullerkällor inom Solnaverket (Källa: ÅkerlöfHallin AB).
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9

10

12

11

14

15
Figur 31. Framtida bullerkällor inom Solnaverket (Källa: ÅkerlöfHallin AB).
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Dagens bullersituation och bullervillkor i befintligt miljötillstånd
I domslut deldom 2002-11-14 meddelas bullervillkor för befintlig verksamhet vid Solnaverket. Bullerbidraget från verksamheten får som
riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:
•
•
•
•

50 dB(A) måndag – fredag dagtid (kl. 08-18).
40 dB(A) nattetid (kl. 22-07).
45 dB(A) övrig tid.
Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (kl. 22-07) vid bostäder inte överstiga 55 dB(A).

Nuvarande bullerriktvärden innehålls vid befintliga bostadsfasader utmed Jonstorpsvägen. Bullernivåerna ligger omkring 40 dBA vid de två
närmaste lamellhusen enligt Figur 32, men även vid befintliga bostäder på andra sidan Bällstaviken vid Johannesfred. Inga andra känsliga
verksamheter bedöms påverkas negativt av Solnaverket med avseende
på buller. Mätningar har gjorts 1,5 m över marken öster om Solnaverket, i närheten intill Huvudstaleden. Här är den ekvivalenta ljudnivån
cirka 48 (dBA), enligt NM Akustikmiljö utredning (2016).

Konsekvenser planförslaget
Konsekvenser för de bostäder som detaljplaneras på andra sidan Huvudstaleden redovisas utförligt i avsnitt 7 Samlokalisering med nya
bostäder inom Huvudsta (pågående detaljplanering). Där studeras konsekvenserna av buller med avseende på Boverkets riktvärden vid
planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL). I det avsnittet inkluderas förslag till bullerdämpande åtgärder vid planerade tillkommande
bostäders sovrumsfönster.
Med planförslaget så ökar Solnaverkets bullerpåverkan till omgivningen. Med nuvarande bullervillkor om 40 dBA vid närmaste bostäder
så kommer en utökad verksamhet i enlighet med detaljplanen att

Figur 32. Industribuller natt, dagens situation (ÅkerlöfHallin AB).

överskrida Naturvårdsverkets riktvärden vid både befintliga och nya
bostäder inom Huvudsta (Jonstorpsvägen). Här blir nivåerna 45 dBA
eller högre. Om man ser till Boverkets riktvärden vid nybyggnation och
planläggning av bostäder enligt plan- och bygglagen (PBL) så är det 45
dBA nattetid som gäller vid fasad eller 50 dBA nattetid förutsatt att
hälften av boningsrummen har tillgång till en tyst sida om max 40 dBA.
Vid tillämpning av Boverkets riktvärden vid nyplanering samt med föreslagna bulleråtgärder vid bostäderna bedöms Solnaverkets
verksamhet kunna bedrivas i enlighet med planförslaget utan att människors hälsa riskerar att påverkas negativt. Inom Minneberg på andra
sidan Bällstaviken tangeras värdet om 40 dBA vid fasader närmast vattnet.
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Utifall Solnaverket i sin kommande miljöprövning får villkor om att
bullernivåerna ska innehålla Naturvårdsverkets riktvärden om 40 dBA
för industriverksamhet (det vill säga samma nivå som Norrenergis nuvarande bullervillkor), har möjliga bulleråtgärder vid de mest bullriga
källorna studerats. Med åtgärder som invallning, ljudabsorbent med
mera vid de fyra dimensionerande bullerkällorna (se Tabell 9) bedöms
Solnaverket kunna innehålla bullervillkoret vid en utökad verksamhet
och vid befintliga bostäder. Se Figur 33 nedan.
Tabell 9. Ljuddämpning vid bullerkälla (Källa: AHÅ, 2018).

Bostäder vid Jontorpsvägen
Nuvarande bostäder
Planerade bostäder

Bullerkälla nr
2, 6, 10, 14
2, 6, 10, 14

Ljuddämpning dB(A)
5
10

Figur 33. Industribuller natt för en framtida situation med utbyggt Sonaverket och nya bostäder (ÅkerlöfHallin AB).

Transporter med båt till Solnaverket beräknas som mest i framtiden
kunna bli i snitt 0,71 båttransporter/dygn. Båttransporterna varierar
under året med ett maxscenario på fem båtar i veckan. Flest transporter
sker under vintermånaderna medan det under sommarmånaderna inte
går några pelletstransporter alls via båt. I bullerberäkningarna ingår
lossning med kran från båt. Sannolikheten att lossning från båt via kran
kommer att ske nattetid är mycket liten men kan inträffa.
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Figur 34. Industribuller natt för en framtida situation med utbyggt Solnaverket och nya bostäder och där lossning med kran från båt är inräknat. (ÅkerlöfHallin AB)

Figur 35. Industribuller natt för nollalternativet. Befintligt Solnaverket med nya bostäder
(ÅkerlöfHallin AB)).

Konsekvenser nollalternativet
Med nollalternativet, dvs. nuvarande anläggning som bedriver sin verksamhet enligt gällande miljötillstånd bedöms Norrenergi kunna
innehålla sina villkor om 40 dBA vid alla befintliga bostadsfasader.
Ingen boastadbebyggelse i övriga delar av Solna strand eller inom
Stockholms stad bedöms heller påverkas av buller överstigande 40 dBA
från Solnaverket, se Figur 35 nedan.
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Förslag till åtgärder
För bulleråtgärder vid planerade nya bostäder inom Huvudsta se kapitel
7.
• För att innehålla gällande bullervillkor (40 dB vid närmaste
bostadsfasad) för Solnaverkets planerade utökade verksamhet
och befintliga bostäders läge behöver bullerdämpande åtgärder
studeras vid utpekade bullerkällor.
o Vid bullerkälla 2 och 10 dimensioneras ljuddämpare
och/eller ljudabsorbenter.
o Vid bullerkälla 6 och 14 dimensioneras ljuddämpare vid
utlopp.
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Tabell 10 : Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) avseende skydd av hälsa (källa: SFS,
2010).

Utsläpp till luft

Tid för medelvärde

Förutsättningar
Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa. Effekter har konstaterats även om föroreningshalterna
underskrider gränsvärdena enligt miljöbalken. Hur man påverkas är individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad
man exponeras. Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor
inte är färdigutvecklade. Studier i USA har visat att barn som bor nära
starkt trafikerade vägar riskerar bestående skador på lungorna som kan
innebära sämre lungfunktion resten av livet. Människor som redan har
sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och
vuxna. Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och
kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts
för luftföroreningar.
Miljökvalitetsnormer för luft
Luft innehåller föroreningar i olika grad. För att relatera luftföroreningshalterna till en accepterad nivå används miljökvalitetsnormer.
Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har
de högsta nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd
för människors hälsa. Respektive normvärde som är svårast att klara
gäller för dygnsmedelvärden och avser korttidsexponering vid höga halter.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft för partiklar och kvävedioxid,
kolmonoxid och svaveldioxid visas i tabellerna nedan.

Normvärde
(µg/m3)

Kalenderår

40

1 dygn

50

Målvärde
(µg/m
3)
15

Anmärkning

Värdet får inte överskridas
30

Värdet får inte överskridas mer
än 35 dygn per kalenderår

Tabell 11: Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) avseende skydd av hälsa (källa: SFS,
2010).
Tid för medelvärde

Normvärde
(µg/m3)

Kalenderår

40

1 dygn

60

1 timme

90

Målvärde
(µg/m
3)
20

-

Anmärkning

Värdet får inte överskridas

Värdet får inte överskridas mer
än 7 dygn per kalenderår
60

Värdet får inte överskridas mer
än 175 timmar per kalenderår

Tabell 12: Miljökvalitetsnorm för kolmonoxid (CO) avseende skydd av hälsa (källa:
SFS, 2010).
Tid för medelvärde
8 timmar
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(mg/m3)
10

Anmärkning
Normvärdet får ej överskridas
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Tabell 13: Miljökvalitetsnormer för svaveldioxid (SO2) avseende skydd av hälsa (källa:
SFS, 2010).
Tid för medelvärde

Normvärde
(µg/m3)

Anmärkning

1 timme

200

Normvärdet får inte överskridas
mer än 175 timmar per kalenderår

1 dygn

100

Normvärdet får inte överskridas
mer än 7 dygn per kalenderår

Konsekvenser planförslaget
Rökgasplym
För att beskriva eventuella konsekvenser som utsläpp till luft, rökgasplym och lukt kan orsaka för de planerade bostäderna inom del av
Huvudsta 3:1 har spridningsberäkningar utförts på olika höjder
(SWECO 2017). Spridningsberäkningarna redovisas utförligt under avsnitt 7 - Samlokalisering med bostäder (pågående detaljplanering).

Utifrån beräknade halter har även en bedömning gjorts för hur människor som vistas i området kommer att exponeras för luftföroreningar,
enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med tanke på
luftkvalitet.
Kvävedioxid, NO2
Anläggningens haltbidrag av NO2 framgår av Figur 36. Solnaverkets bidrag till de totala dygnsmedelhalterna av kvävedioxid är som mest cirka
2,2 µg/m3. Detta värde har beräknats ca 450 m öster om anläggningen.
Haltbidraget av kvävedioxid från transporter till och från anläggning är
mycket litet i förhållande till den totala trafikens bidrag. Ungefär 25-50
lastbilsekipage beräknas transporteras per dygn vid maximal drift under
vinterhalvåret, medan det enbart på närliggande Huvudstaleden förväntas färdas cirka 71 000 fordon per dygn.

Luftutredning, SLB analys (maj 2016)
SLB-analys har genomfört spridningsberäkningar som underlag för bedömningar av hur Solnaverkets verksamhet påverkar och kommer att
påverka luftkvaliteten i området. I utredningen har spridningsberäkningar gjorts för luftföroreningshalter av partiklar, PM10, och
kvävedioxid (NO2). Beräknade halter har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2.
Beräkningar har även utförts för värmeverkets nuvarande utsläpp avseende kolmonoxid (CO) och svaveldioxid (SO2), som underlag för
bedömning av halter gentemot gällande miljökvalitetsnormer.
En bedömning av damningen från pellets har gjort och utöver detta
kommenteras halter av PM 2,5 utifrån beräknade halter av PM10.

Figur 36. Haltbidrag av kvävedioxid, NO2 från Solnaverket, under det 8:de värsta dygnet
efter utbyggnad av Solnaverket. Miljökvalitetsnormen som inte får överskridas är 60 µg/m3.
Källa: SLB Analys 2017.
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Partiklar, PM10
Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 är 50 µg/m3. Halterna av PM10 orsakas av intransport utifrån och utsläpp från
vägtrafiken. Haltbidraget av PM10 från planerad anläggning framgår av
Figur 37. Anläggningens bidrag till de totala dygnsmedelhalterna av
PM10 är som mest 0,3 µg/m3 och har beräknats ca 350 m öster om anläggningen. Haltbidraget av PM10 från transporter till och från
anläggning är mycket litet i förhållande till den totala trafikens bidrag.

Svaveldioxid, SO2
Miljökvalitetsnormen för årsmedelhalt av SO2 är 20 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid underskrids med mycket god marginal i
hela Stockholms län, årsmedelvärdet (2010-2014) av svaveldioxid för
urban bakgrundsluft i Stockholm är 0,9 µg/m3. Totalhalterna av svaveldioxid i området för den planerade anläggningen bedöms ligga långt
under miljökvalitetsnormens gränsvärden. Årsmedelvärdet har bedömts
till mindre än 1 µg/m3.
Haltbidraget av SO2 från Solnaverket framgår av Figur 38. Anläggningens haltbidrag av SO2 är som mest 0,1 µg/m3 och maximum har
beräknats ca 400 m nordost om anläggningen. I och med att Solnaverket förbränner lite olja i förhållande till träbränsle blir utsläppen av
svavel väldigt små.

Figur 37. Haltbidrag av partiklar, PM10, från Solnaverkets skorsten under det 36:e värsta
dygnet efter utbyggnad av Solnaverket. Miljökvalitetsnormen som inte får överskridas är 50
µg/m3. Källa: SLB Analys 2017.

Figur 38. Haltbidrag av svaveldioxid, SO2, från Solnaverket som årsmedelvärde efter utbyggnad av Solnaverket. Miljökvalitetsnormen som inte får överskridas för skydd av
ekosystem är 20 µg/m3. Källa: SLB Analys 2017.
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Kolmonoxid, CO
Miljökvalitetsnormen för kolmonoxid, 20 mg/m3 som 8-timmars medelvärde, underskrids med mycket god marginal i hela Stockholms län,
förutom på Sveavägen i samband med bilkaravaner med äldre fordon.
5-årssmedelvärdet (2010-2014) av kolmonoxid för urban bakgrundsluft
i Stockholm är 0,2 mg/m3.
Totalhalterna av kolmonoxid i området för den planerade anläggningen
bedöms ligga långt under miljökvalitetsnormens gränsvärden. Årsmedelvärdet har bedömts till mindre än 0,2 mg/m3. Haltbidraget av CO
från Solnaverket framgår av Figur 39 Anläggningens haltbidrag av CO
är som mest 1,4 µg/m3 och maximum har beräknats ca 450 m nordost
om anläggningen.

Bedömning av risken för nedsug av rökgaser
Intill Solnaverkets skorstenar på 42 m respektive 39 m, ligger bl a kontorsbyggnader och bränslelager. Närliggande byggnader kan innebära
en risk att skorstenens rökgasplym sugs ned i de bildande lävirvlarna
bakom byggnaderna. Generellt kan närliggande byggnader ge denna effekt om skorstenen är lägre än 2,5 gånger byggnadshöjden. Lävirvlarna
är mer uttalade för breda byggnader och nedsuget är större för kalla gaser än för varma. Risken för nedsug av rökgaserna är som störst under
sommaren (maj-augusti) då temperaturskillnaden mellan rökgas och
omgivande luft är som lägst. Solnaverket släpper dock ut mycket lite
under maj-augusti.
För att undersöka risken för nedsug av rökgaser har kompletterande
spridningsberäkningar för byggnadseffekter utförts. Resultaten visar att
beräknat dygnshaltbidrag av NO2 med byggnadseffekt ger ett maximalt
haltbidrag på ca 14 µg/m3 ca 250 meter öster om anläggningen år 2023
vilket innebär att det inte föreligger någon risk att miljökvalitetsnormen
överskrids i området.
Bedömning av damningen
Solnaverkets hanterar årligen drygt 50 000 ton pellets i dagsläget men
kan efter utbyggnaden hantera upp emot 150 000 ton/år maximalt. Vid
hanteringen av pellets förekommer damning, särskilt vid tippningen
från lastbilarna. Tippningen sker normalt inne i en inlastningshall, vilket
begränsar spridningen av dammet. Bedömningen har dock gjorts för ett
tänkt värsta fall där tippningen sker öppet utomhus under torra förhållanden.

Figur 39. Haltbidrag av kolmonoxid, CO, från Solnaverket som årsmedelvärde efter full utbyggnad av Solnaverket år 2023. Miljökvalitetsnormen som inte får överskridas för skydd
av människors hälsa är 20 mg/m3 som 8-timmars medelvärde.

Figur 40 visar skattade maximala bidrag från pellet angett som 36:e
medeldygn av partiklar (PM10). Anläggningens haltbidrag av PM10
från pellets är som mest 2 µg/m3 respektive 6 µg/m3, och har beräknats
vid en möjlig öppen tippningsplats inne på Solnaverkets område. Haltbidraget på allmän plats samt vid närmaste bostäder är ännu lägre.
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under perioden 1 november – 31 mars med utomhustemperatur lägre
än minus 10°C. Det är ytterst osannolikt att samtliga pannor ska behöva vara i drift samtidigt någon enda gång, ändå visar resultatet att
människors hälsa inte äventyras.
Även om miljökvalitetsnormer endast gäller vid marknivå har beräkning skett på olika höjder vid fasad, och över fasad, på lägen för
planerade bostadsbyggen såväl som på en befintlig byggnad, just för att
säkerställa att människor inte utsätts för hälsorisker. Bedömningsgrunder för kvävedioxid är att halter som timmedelvärden över 100 µg/m3
bedöms innebära risk för hälsa och att halter över 200 µg/m3 generellt
är olämpliga. Den kritiska effekten är ökning av bronkiell reaktivitet
hos personer med astma och 200 µg/m3 bedöms vara lägsta effektnivå.
Effekten är liten och övergående, men ändå av klinisk betydelse för en
känslig grupp i befolkningen.
Figur 40. Skattat maximalt haltbidrag av pellets vid Solnaverket som 36:e medeldygn nuläget år 2015. Miljökvalitetsnormen som inte får överskridas för skydd av människors hälsa
är 50 µg/m3. Källa: SLB Analys 2017.

Bedömning av hälsorisker med avseende på luftföroreningar
Den sammanfattande bedömningen är att Solnaverkets utsläpp är generellt låga jämfört med utsläppen av PM10 och kväveoxider från
vägtrafiken i området. Solnaverkets beräknade utsläpp av kolmonoxid,
svaveldioxid riskerar inte att medföra överskridanden av respektive miljökvalitetsnorm och bedöms inte påverka omgivningen negativt med
avseende på exponering av skadliga luftföroreningar. Utbyggnaden är
därmed förenlig med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer för luft.
Noggranna spridningsberäkningar har genomförts med skorstenshöjd
+63 respektive +60 m, se ”Spridningsberäkningar Solnaverket, Sweco,
2017-10-23” för detaljer. För att modellera ett extremt värsta fall har ett
framtidsscenario med extremt hög effekt genom förbränning redovisats. I detta är alla pannenheter är i drift samtidigt med maximal effekt

För partiklar bedöms maximala dygnsmedelhalter överstigande 30
µg/m3 innebära risk för hälsa. Som jämförelse är miljökvalitetsnormer
för NO2 90 µg/m3 (timmedel 98-percentil1) respektive 50 µg/m3 för
PM10 (dygnsmedel 90-percentil).
I extremscenariot beräknas NO2 på nivå 30 meter över mark vid fasad
för ny byggnad till 75 µg/m3 från Solnaverket (tabell 12) och 91 µg/m3
inklusive bakgrundshalter (tabell 13) som 99,8 percentil timvärde. Partiklar på 30 m över mark beräknas till 8 µg/m3 som maximalt
dygnsvärde. Beräkningen på 34 meter över mark visar NO2 på 128
µg/m3 vilket överstiger rekommenderad 100 µg/m3 men har marginal
mot den kritiska effektnivån på 200 µg/m3. Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per
kalenderår.
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Rekommendation från rapport om att högt belägna bostäder som vetter mot Solnaverket inte ska ha öppningsbara fönster och placering av
friskluftsintag till ventilationsluft är omhändertagna i plankartan för detaljplanen ”del av Huvudsta 3:1m fl.” där egenskapsbestämmelse m1
lyder ”Byggnadsdelar över +46,0 i meter över angivet nollplan som vetter mot kv.
Krukmakaren ska uppföras med fönster som är icke öppningsbara och friskluftsintag ska placeras på sida som vetter mot gård.”
Plankartan anger högsta tillåtna höjd till +53 m vilket innebär byggnadshöjd ca 35 m från mark samt att ovan bestämmelse omfattar
översta sju meter av byggnaden.
Inte heller damning bedöms utgöra något problem för omgivningen
med avseende på negativa hälsoeffekter eller olägenhet.

Konsekvenser nollalternativet
Även för nollalternativet har beräkningar av utsläpp till luft samt damning gjorts. Nedan redogörs endast för en sammanfattande bedömning
i text. För utförliga luftföroreningskartor av nollalternativet hänvisas till
SLBs rapport (SLB Analys 2016).
Utsläppen till luft bedöms kunna öka till följd av ökad förbränning i
verkets pannor. Detta sker som följd av att Solnaverket som idag har
sin främsta energikälla från reningsverket i Bromma måste ersätta
denna när den upphör. Risken är stor att de oljeeldade pannorna kommer att användas i större utsträckning, vilket leder till ökade utsläpp till
luft jämfört med i dagsläget. För att förse Solnaverket med tillräckliga
mängder bränsle kan vägtransporterna väntas öka något. Konsekvenserna för nollalternativet jämfört med nuläget förväntas bli måttligt
negativa.

Förslag till åtgärder
Inga åtgärder anses vara nödvändiga i planarbetet.
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Olycksrisker

Pellets

Förutsättningar
Eftersom Solnaverket hanterar både bränsle och kemikalier som kan
medföra risk för brand och explosion har en kvantitativ uppskattning av
olycksscenarier gjorts av Tyréns. Även Brandskyddslaget har inkluderat
Solnaverket i sin riskanalys som upprättades vintern 2018. De olycksscenarier som studerades är hantering av eldningsolja, gasol, ammoniak
och hantering av pellets/träpulver samt brand i konstruktioner under
Huvudstabron.
Seveso-anläggning
Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor (Lag 1999:381, förordning 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8). Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt
ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och
begränsa storskaliga kemikalieolyckor. Det är mängden farliga ämnen
som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den
omfattas av lagen eller inte. Anläggningarna delas in i två grupper,
högre och lägre kravnivån, där anläggningarna i den högre kravnivån
hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån. Solnaverket klassas som en Sevesoanläggning av den lägre graden med
anledningen av hanteringen av eldningsolja.
För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan till
Länsstyrelsen och ett handlingsprogram samt ett säkerhetsledningssystem.

Figur 41. Situationsplan av utbyggnad av Solnaverket med riskfylld hantering markerad.
Bild från Brandskyddslagets riskanalys 2018. OBS: Illustrationen ej uppdaterad med senaste illustrationsplanen. Lokaliseringen av riskfyllda objekt stämmer dock.

Konsekvenser planförslaget
Samtliga studerande olycksscenarier vid Solnaverket bedömdes ha
mycket liten påverkan på risknivån utanför verksamhetens fastighetsgräns. Inte heller bedömdes verksamheten medföra någon betydande
samhällsrisk för omgivningen utanför planområdet. Nedan redovisas
kort ovan nämnda scenarier. För fullständiga slutsatser och analyser hänvisas till riskanalyserna i sin helhet.
Hantering av eldningsolja
Eldningsolja 5 (EO5) förvaras i bergrum under anläggningen och fraktas
till platsen med båt. EO5 förvaras även i en mellanlagringscistern om 1100
m3 i ett cisternrum inomhus. I cisternrummet förvaras också Eldningsolja 1
(EO1) i en cistern om 60 m3. EO1 och EO5 har en flampunkt över
56°C och utgör därmed brandfarlig vätska, klass 3, och är inte så lättantändligt som exempelvis bensin. Solnaverket planerar att bli
fossilbränslefria, vilket innebär att hanteringen av eldningsolja kommer
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att fasas ut. Årsförbrukningen av EO5 är ett normalt år ca 1 300 ton.
Motsvarande årsförbrukning av EO1 är ca 66 m3.

bedöms därförinte nödvändigt att studera vidare i det fortsatta planarbetet.

Vid hantering inom verksamheten ställs inga krav på klassificering av
riskzoner eftersom explosiv atmosfär inte ska kunna uppstå under normala förhållanden. Hanteringen av eldningsolja vid Solnaverket bedöms
huvudsakligen kunna medföra någon påverkan på miljön. Någon påverkan mot omgivningen till följd av olycksrisk bedöms inte föreligga.
Hantering av eldningsolja behöver inte studeras avseende påverkan på
risknivån i det fortsatta planarbetet.

Hantering av ammoniak
Ammoniak är en mycket giftig gas vars ångor kan vara både brand- och
explosionsfarliga. En klassningsplan har därför upprättats som identifierar de zoner där dessa ångor kan uppstå. Inom de aktuella zonerna får
inte några tändkällor förekomma och utrustning ska vara anpassad utifrån zonklassningen.

Hantering av gasol
Gasol används för att starta upp pannorna. Gasolen förvaras i två flaskor
placerade i ett skåp vid pannbyggnaden (se Figur 41). Flaskorna rymmer 45 kg/styck. De är anslutna till ett fast rörsystem där gasol i
vätskefas leds in i berörda pannor. Gasol är en brännbar gas som normalt förvaras trycksatt. Årsförbrukningen av gasol är ca 300 kg.
Leverans sker 1-6 gånger per år. Avståndet till planerade bostäder överstiger 150 meter. För gasolhanteringen har en klassningsplan och en
riskbedömning upprättats. Enigt riskbedömningen är gasolhanteringen
vid Solnaverket av mindre omfattning då det är mindre mängder gasol
som hanteras.
Skadeområden vid olycka med gasflaskor omfattar grovt ett avstånd upp
till 120 meter. Det innebär att påverkan mot omgivningen endast omfattar obebyggda delar som gång- och cykelstråk och båttrafik utmed
Bällstaån (Ulvsundasjön). Enligt genomförd riskbedömning avseende
hanteringen bedöms risken vara acceptabel. Hanteringen av gasol är i liten skala, placeringen av gasflaskorna är gynnsam i förhållande till
omgivningen och risken för antändning av ett eventuellt läckage har
hanterats genom klassningsplanen.
Påverkan på risknivån inom områden utanför Solnaverkets verksamhetsgräns bedöms vara mycket begränsad. Hanteringen av gasol

Det finns flera säkerhetssystem för att förhindra skada till följd av ammoniakläckage. Bland annat så finns läckagevarningssystem, tryckvakt,
rutiner vid lossning m.m. Enligt en riskanalys utförd för ammoniakhanteringen blir eventuella läckage troligen små. I riskanalysen har ett
antal olycksscenarier studerats, dessa är:
•
•
•
•
•

Tankbilen kolliderar med något
Utsläpp vid lossning
Utsläpp från cisternen ner i invallningen
Läckage i pannhallen
Stort läckage på cisterntaket

Samtliga scenarier ovan bedöms i riskanalysen vara acceptabla. Eftersom koncentrationen av ammoniak är låg (24,5%) späds ett läckage
snabbt ut till koncentrationer som inte medför att människor omkommer eller skadas allvarligt. Med dagens förutsättningar är det ca 105
meter till närmaste kontor och 210 meter till närmaste bostäder. Det är
ca 270 meter som kortast till Brommasidan. Spridningsberäkningar säger att ett totalt läckage håller sig inom invallningen. Ammoniaktanken
kommer att flytta ca 10-15 meter österut från dagens läge och placeras
insprängd i berget. Detta är ca 90 meter från kontorshuset rakt österut.
Beräkningarna visar att koncentrationerna av ammoniak kan bli höga
inom ca 50 meter från utsläppet och därmed bedöms enbart människor
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inom Solnaverkets område att påverkas. Risken är härmed större ur arbetsmiljö-synpunkt än för angränsande bostadsområden.
(Brandskyddslaget, 2018). För att ammoniaktanken inte ska kunna
flytta omkring inom planområdet har föreslagen placering låsts i
plankartan. Tanken kommer således inte kunna placeras på annan plats
inom Solnaverkets område.
Ett worst case scenario som innebär explosion på cisterntaket till följd
av läckage som fortplantar sig ner i cisternen så att den rämnar har bedömts. Enbart människor inom Solnaverkets verksamhetsområde
bedöms påverkas. Vid worst case scenariot kan trafikanter på Huvudstabron skadas eller till och med omkomma. Med hänsyn till den låga
sannolikheten för olycka, genomförda säkerhetsåtgärder inom Solnaverket samt att enbart människor på ytor utomhus kan påverkas vid en
worst case olycka bedöms påverkan på risknivån för omgivande områden vara mycket begränsad.
Hantering av pellets/träpulver
Merparten av pannorna eldas med pulver. Till anläggningen kommer
bränsle i form av pellets m.m. som slås sönder till pulver. Bränslet förvaras i en pelletsbyggnad samt i ett planerat bränslelager (se Figur 41).
Hanteringen av pellets och pulver innebär risker i form av brand i lagrat
bränsle, vilket är relativt vanligt att det inträffar. System för att minska
risken för uppkomst av brand samt släckning av brand finns i anläggningen. En annan risk med pelletshantering är det damm som uppstår.
Om tillräckligt finfördelat och torrt damm virvlar upp kan det bildas ett
antändbart dammoln. Om dammolnet antänds kan en explosion uppstå. För att förhindra detta finns krav på hanteringen bland annat när
det gäller att upprätta klassningsplaner och identifiera möjliga zoner där
sådana dammoln kan uppstå. Inom dessa zoner får ingen tändkälla förekomma. Regelbunden städning i anläggningen är också viktigt för att
minska sannolikheten för uppkomst av dammoln. Klassningsplan och
zonindelning finns genomförd för anläggningen. I pelletssystemet finns
även explosionsavlastningar eftersom samtliga tändkällor inte går att

undvika. Exempelvis utsätts de transportörer som transporterar pellets/pulver inom anläggningen för viss risk av antändning genom
gnistbildning vid friktion vid rotation. Explosionsavlastningar är placerade så att skadan mot omgivningen minimeras.
Störst sannolikhet för påverkan mot omgivningen är vid en glödbrand i
bränslelagret. Om branden inte kan släckas kan kraftig rökutveckling
uppstå. Sannolikheten för en mycket omfattande brand är dock begränsad och påverkan mot omgivningen inte akut farlig. Störst risk föreligger
för trafikanter på Huvudstabron.
Brand i konstruktioner under Huvudstabron
Inom Solnaverket planeras ytterligare en funktion under Huvudstabron
i form av en sopsugsanläggning. Denna verksamhet utgör ingen risk för
omgivningen men kan vid en brand eventuellt påverka Huvudstabrons
konstruktion och bärighet. Det är därför viktigt att fortsatt planering
och projektering av eventuella byggnader och funktioner under bron
anpassas med hänsyn till risken för påverkan på bron.
Den sammanfattande slutsatsen i Brandskyddslagets riskanalys är att
verksamheten inte medför någon betydande risk för omgivningen i
stort.

Konsekvenser nollalternativet
I framtagen riskanalys har inga bedömningar av nollalternativet gjorts
eftersom det likt nuläget, bedöms uppfylla de villkor som finns angivna
i Solnaverkets tillstånd. Med befintligt miljötillstånd och med planerade
tillkommande bostäder inom Huvudsta 3:1 ligger befintlig bostadsbebyggelse på samma avstånd från Solnaverkets verksamheter som för
planförslaget. Detta innebär också att ett färre antal individer skulle påverkas vid en eventuell olycka jämfört med planförslaget. Sannolikheten
för att en olycka skulle inträffa vid anläggningen bedöms dock vara ungefär densamma som idag.
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Förslag till åtgärder
•

Skydd mot gaser: För att reducera sannolikheten för att brandgaser samt brännbara och giftiga gaser tar sig in i byggnader kan
ventilationssystemet utformas så att:
- Friskluftsintag för lokaler där personer vistas stadigvarande placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från
riskkällan.
- Det på ett enkelt sätt kan stängas, av t.ex. fastighetsskötare eller brandförsvar, genom exempelvis central
nödavstängning. Åtgärden innebär normalt en låg kostnad
men kan vara svår att följa upp och kan inte helt regleras
som en planbestämmelse.
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Tabell 14. IMMs föreslagna riktvärden vid korttidsexponering.

7. Samlokalisering med nya
bostäder inom Huvudsta

Kvävedioxid (NO2)

I detta avsnitt studeras konsekvenserna med avseende på att Solnaverket som ligger nära de nya bostäderna planerar för en utbyggnad och
effektivisering. Detta innebär att båda detaljplanerna ska samordnas
med en samlad bedömning av luftutsläpp, industribuller samt risker. De
nya bostäderna inom Huvudsta planeras ca 65 meter som närmst till
Solnaverkets närmaste processindustrikomponent.

Störningar och olägenheter
Förutsättningar
Föroreningsnivåer som inte får överskridas eller får överskridas i viss
utsträckning kallas för miljökvalitetsnormer (MKN), dock gäller de i
områden där allmänheten normalt kan vistas obehindrat. Däremot
finns inga juridiskt bindande bedömningsgrunder vid t.ex. bostadsfasader på högre höjd, d.v.s. mer än 10 meter ovan marknivå.
För högre höjder där MKN inte är applicerbart finns Institutet för miljömedicins (IMM) rekommendationer. IMM rekommenderar att
följande värden inte bör överskridas, för att skydda människors hälsa,
se Tabell 14.
WHO anger ett högsta rekommenderat timmedelvärde för kvävedioxid
på 200 µg/m³.

Partiklar (PM10)

Korttidsexponering
Entimmesriktvärde, 100 µg/m3
(99 percentil).
Dygnsmedelvärdet på 30 µg/m3
(PM10).

För att beskriva de eventuella konsekvenserna en rökgasplym kan
orsaka för de planerade byggnaderna på olika höjder har spridningsberäkningar utförts (SWECO 2017). Spridningsberäkningarna är
utförda dels med utsläpp enligt nuvarande situation och dels med
planerad utsläppssituation med en ny panna 6. Spridningsberäkningarna är utförda med avseende på utsläpp av fukt, lukt, kväveoxider
och partiklar. Syftet med utredningen är att ge underlag till beslut
huruvida utsläppen riskerar att orsaka olägenheter eller ej för de boende i de nya planerade byggnaderna.
Beräkningarna utfördes under vintermånaderna november till mars
då värmebehovet är som störst för valda beräkningspunkter, nedan
kallade receptorpunkter. I varje receptorpunkt gjordes beräkningar
från två meters höjd och sedan var tionde meter upp. Utsläppsdata
som används vid spridningsberäkningarna är maximala utsläppsnivåer (worst case-nivåer). De maximala driftförhållandena vid
Solnaverket är ovanliga och om det kommer att inträffa så är det vid
extremt kall värdelek. Eftersom maximala driftförhållanden är ovanliga har Sweco föreslagit att värden beräknats vid en
utomhustemperatur på under -10oC, vilket förekommer normalt ca
70 timmar per normalår.
Figur 42 visar vilka receptorpunkter A-F som används vid spridningsberäkningarna samt lokalisering av befintliga pannor 1–5 och den
planerade panna 6 på Solnaverket. Dessutom valdes också beräkningspunkt G vid en befintlig byggnad norr om Solnaverket.
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Beräkningspunkterna A-F är valda utifrån planerade bostadshus placering i Huvudsta. Receptorpunkt G är en jämförelsepunkt vid ett
befintligt hus norr om Solnaverket.

Spridningsberäkningarna omfattar även bedömning om ifall en synlig
rökgasplym förekommer vid de planerade byggnaderna eller ej. Detta
baserar sig på att det är vattenångan som gör rökgasplymen synbar. Beräkningarna på om hur ofta en synbar rökgasplym når de planerade
byggnaderna bygger på fem års timbaserade data. Bedömningen av synbarheten har därefter skett baserat på beräknad fukthalt i
rökgasplymen, omgivningsluftens relativa fukthalt och vattenångans
mättnadshalt vid aktuell omgivningstemperatur. Höjden där rökgasplymen träffar byggnaden har beräknats (baserat på halten vattenånga) vid
en höjd på 30 och 40 meter ovan mark.

Konsekvenser planförslaget
För att bedöma vid vilken höjd rökgasplymen påverkar de planerade
byggnaderna ur hälsosynpunkt har det vägts in att anläggningen inte går
med full effekt alla timmar under perioden november till och med mars
månad. Sannolikheten att anläggningen körs med full effekt för samtliga pannor är som störst vid kall väderlek, resultaten för de timmar när
utomhustemperaturen ligger under -10 grader visar att höga kvävedioxid-halter (> 200 µg/m3) uppträder vid receptorpunkten A på en höjd
av 50 meter och högre och för receptorpunkten E vid en höjd på ca 90
meter ovan marknivå vid planerad utsläppssituation. Den totala belastningen av luftföroreningarna i området har också vägts in, alltså
bakgrundshalter av såväl kvävedioxid, partiklar och dis i omgivningsluften.
I bedömningen är det halten kvävedioxid som är dimensionerande.
Sammanfattande bedömning
Figur 42. Receptorpunkter A-F som används för spridningsberäkningarna (källa: Sweco,
2017).

Bostadsbyggnaden vid receptorpunkt A och B planeras bli den högsta,
cirka 37 meter hög. Byggnad vid receptorpunkt C-D-E planeras bli
lägre. Avseende risk för emissioner och synlig plym hade förhållandet
med byggnadshöjd mellan byggnaderna gärna fått vara omvänt. Ändock visar resultaten att planerad byggnadshöjd kan vara rimlig med
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endast måttliga risker. Detta utifrån att beräknade nivåer vid receptorpunkt A och B vid byggnadshöjder på 30 och 40 meter motsvarar
planerad bygghöjd.
Emissioner
Vid receptorpunkt A har det genomförts en specialberäkning för en
eventuell byggnadshöjd på 34 meter ovan marknivå för kvävedioxid
(NO2). Bygganden har höjts till 37 meter efter denna beräkning och
halterna ligger således på en nivå omkring 140 µg/m3. En nivå som
överskrider miljömedicins rekommendation om 100 µg/m3 men som
underskrider WHO´s värde på 200 µg/m3. Bedömningen är att risken
för hälsa och olägenhet är något större jämfört med miljömedicins rekommendationer, dock bedöms hälsorisken vara acceptabel WHO´s
värde på 200 µg/m3 underskrids. Risken för exponering bedöms vara
låg eftersom dessa nivåer endast förekommer de dagar under vinterhalvåret som temperaturen är ca -10 grader eller lägre. Vid denna typ av
väderlek bedöms användningen av balkonger vara mycket begränsad
samt att vädringsöppet fönster förekommer väldigt sparsamt. Exponeringen bedöms härmed som låg.
Receptorpunkt G vid befintlig bebyggelse norr om Solnaverket finns
med som jämförelse genom att denna byggnad finns idag och att det
inte har framkommit uppgifter avseende besvär eller klagomål från personer som vistas där.
Se även slutsatser på s 72 under avsnitt utsläpp till luft.
Synlig rökgasplym
Bedömningen om en synbar rökgasplym förekommer vid de planerade
byggnaderna eller ej baserar sig på att det är vattenångan som gör rökgasplymen synbar. Innehållet av övriga parametrar bedöms vara så lågt
att de inte bidrar till synbarheten. Att plymen är synlig har i och med
detta ingen hälsoeffekt, men det kan upplevas som en olägenhet då sikten försvåras.

Rökgasplymen har en utbredning i höjdled som varierar med de meteorologiska förhållanden som råder varför den i mera utspädd form
kommer att träffa såväl under som över den angivna höjden. Beräkningarna visar att vid flera meteorologiska förhållanden kommer
rökgasplymen att passera över de planerade byggnaderna. Vid vissa tillfällen när en synlig rökgasplym förekommer kan även en disig väderlek
uppträda varför den synliga rökgasplymens fuktinnehåll kan vara svår
att urskilja från den allmänna luftens fuktinnehåll i form av dis.
Beräkningarna visar att en synlig rökgasplym kan förekomma ca 3 % av
årets totala timmar. Detta bedöms vara mycket sällan och risken för
olägenheter för boende i de nya bostadshusen bedöms vara liten.
Lukt
Resultatet av beräkningarna visar att lukt överskridande 1 le/m3 (kännbar gräns) kan förekomma åtminstone någon minut under ca 88
timmar per år. Uppnår luktstyrkan högre värden än 5 innebär det risk
för att tydlig lukt kan förekomma. I det aktuella området bedöms bakgrundsnivåerna av lukt komma från andra aktiviteter som exempelvis
biltrafiken och flygets aktiviteter vilket innebär att lukttröskelvärdet på
1 le/m3 inte bedöms bli påtaglig.
Problem med lukt från rökgasplymen som kan uppstå för boende i de
planerade byggnaderna bedöms som låg, eftersom anläggningen sällan
går på maxdrift och i praktiken kommer att utnyttjas vid kall väderlek
under ett begränsat antal timmar per år. Det kan dock inte uteslutas att
lukt kan kännas vid enstaka tillfällen under ett år.
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Tabell 15: Rekommenderad maximal bygghöjd ovan marknivå avseende hälsa eller olägenheter (Källa: Sweco, 2017).

•

Konsekvenser nollalternativet
Inga beräkningar har utförts för nollalternativet. Däremot finns beräkningar för befintlig byggnad (G) som kan betraktas som jämförelse.
Dock ligger befintliga bostadshus längre ifrån Solnaverkets pannor och
skorsten än vad planerade nya hus kommer att göra. Samtidigt är befintliga hus betydligt lägre. Hälsorisker med rökgasplymen eller
olägenheter i form av lukt och synlig rökgasplym bedöms vara försumbara utifrån genomförda spridningsberäkningars resultat.

Förslag till åtgärder
•

Rekommenderad maximal bygghöjd ovan marknivå för bostäder med avseende på hälsa eller olägenhet när det gäller
kvävedioxid, partiklar (PM10) samt lukt framgår av Tabell 15.

•

Det bör undvikas balkonger och öppningsbara fönster på fasaden mot Solnaverket vid byggnadshöjder högre än omkring 30
– 40 meter.
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Industribuller vid planerade nya
bostadshus
Förutsättningar
Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella området är
ljud från Solnaverket. Bullret kommer från verkets skorsten, förbränning i pannorna samt från transporter inom verksamhetsområdet (kv.
Krukmakaren).
I de bullerutredningar Åkerlöf Hallin Akustik tagit fram har beräkningar gjorts över hur bullersituationen ser ut idag. Beräkningar har
gjorts på hur industribuller inom kv. Krukmakaren kan påverka omgivning vid befintliga bostadshus samt vid planerade nya bostäder inom
Huvudsta 3:1. Dessutom har faktiska mätningar gjorts vid verket (LN
Akustikmiljö AB) som underlag för beräkningarna i Åkerlöf Hallins
bullerrapport. Detta avsnitt utgår helt från genomförda bullerutredningar.

Tabell 17: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats (källa: Boverket, 2015).

Dessutom gäller:

Bedömningsgrunder buller
Riktvärden industribuller
I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning”, Rapport 2015:21 anges riktvärden
som bör gälla vid planläggning av bostäder som påverkas av industrioch annat verksamhetsbuller. Det är den som ska tillämpa plan- och
bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i enskilda fall finnas
skäl att tillämpa andra värden än Boverkets, som anges i tabellerna nedan.

•

Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda
byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från
verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en
timme, även vid kortare händelser.

•

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I vissa fall kan det dock

Tabell 16: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasa (källa: Boverket, 2015).
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vara rimligt att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller.
Dagens situation
I domslut deldom 2002-11-14 meddelas bullervillkor för befintlig verksamhet vid Solnaverket. Bullerbidraget från verksamheten får som
riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:
• 50 dB(A) måndag – fredag dagtid (kl. 08-18)
• 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
• 45 dB(A) övrig tid
• Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (kl. 22-07) vid bostäder inte överstiga 55 dB(A).
Nuvarande bullerriktvärden innehålls vid befintliga bostadsfasader utmed Jonstorpsvägen. Bullernivåerna ligger omkring 40 dBA vid de två
närmaste lamellhusen enligt Figur 43 men även vid befintliga bostäder
på andra sidan Bällstaviken vid Johannesfred. Inga andra känsliga
verksamheter bedöms påverkas negativt av Solnaverket med avseende
på buller. Mätningar har gjorts 1,5 m över marken öster om Solnaverket, i närheten intill Huvudstaleden. Här är den ekvivalenta ljudnivån
cirka 48 (dBA), enligt NM Akustikmiljö utredning (2016).

Figur 43. Industribuller natt, dagens situation (ÅkerlöfHallin AB).

Konsekvenser planförslaget
Nivåer utomhus vid fasader
Ljudet från Solnaverket ger industribullernivåer som vid vissa bostäder
nattetid överstiger 45 dB(A), riktvärden för zon B (se Figur 44). Bullerskyddet mellan parkeringsgarage längs Huvudstaleden vid kvarter 2
(norra kvarteret) innebär att bullernivåerna vid främst bostädernas entréer kan minskas.
Industribullernivåer om högst 50 dB(A) fås vid de fasader som ligger
närmast Solnaverket inom kvarter 1 och riktvärden för zon B innehålls
förutom för fyra hörnlägenheter per plan som då behöver förses med
bullerskydd. Den åtgärd som föreslås även med avseende på trafikbuller är inglasade balkonger samt fönsterskyddsåtgärder. Dock behövs
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dessa bullerdämpande åtgärder oavsett industrin, sett till att åtgärda
höga trafikbullernivåer.
Nivåer inomhus
Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus
erhållas. I detta skede anges översiktligt ljudkrav för fönster för ljudklass B för de lägenheter som inte innehåller riktvärden enligt zon B.
Detta kompenserar för de högre ljudnivåer som är vid fasad mot industrin. Med dessa nivåer erhålls acceptabla till goda boendemiljöer
inomhus.

Figur 44. Industribuller nattetid utan åtgärder (källa: ÅkerlöfHallin AB).

Sammanfattande bedömning
I närheten av Solnaverket finns även Huvudstaleden som är källa till
trafikbuller. Det gör att störningarna riskerar att bli större än om det
hade varit enbart en bullerkälla. Studier visar att störningsupplevelsen
ökar med flera olika störningskällor, även om de faktiska nivåerna inte
ökar.
Den totala ljudsituationen inom Huvudsta och vid planerade bostäder
domineras av bullret från trafiken på Huvudstaleden. Maximalnivån
från tung trafik på leden blir ca 75 dB(A) och för personbilstrafiken
upp mot 65 dB(A). Industribullret från Solnaverket, på motsatt sida av
Huvudstaleden, är upp mot 50 dB(A) nattetid vid värst utsatta fasad,
kvarter 1. För ett fåtal hörnlägenheter klaras inte riktvärdena enligt zon
B. Detta innebär att trafikbullret alltid kommer att vara det som dimensionerar ljudmässigt. Föreslagna skyddsåtgärder med
balkongåtgärder behövs även sett till enbart trafikbullersituationen. Inomhus med stängda fönster och med kompensation motsvarande
bullerdämpning motsvarande ljudklass B blir bullernivåerna låga och
god ljudnivå kan skapas. Detta motsvarar maximala ljudnivåer från den
tunga trafiken om högst 40 dB(A), från personbilstrafiken om 30 dB(A)
och från industribullret lägre än 20 dB(A).
Utifall Solnaverket i sin kommande miljöprövning får villkor om att
bullernivåerna ska innehålla Naturvårdsverkets riktvärden om 40 dBA
för industriverksamhet (det vill säga samma nivå som Norrenergis nuvarande bullervillkor), har möjliga bulleråtgärder vid de mest bullriga
fläktarna studerats. Åtgärder som invallning, ljudabsorbent med mera
vid de fyra dimensionerande bullerkällorna vid Solnaverket har visat
kunna reducera bullret. Detta innebär att även Naturvårdsverkets riktvärden för industriverksamhet bör kunna innehållas om en framtida
situation så kräver.
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Konsekvenser nollalternativet

Förslag till åtgärder

Med nollalternativet innehålls gällande bullervillkor om 40 dBA ekvivalentnivå vid alla befintliga bostadshus fasader. Detta bedöms även ske
med en utökad verksamhet vid Solnaverket. Risken för att befintliga
boende upplever bullret från Solnaverket som en olägenhet bedöms
dock vara liten med nollalternativet.

För att innehålla Boverkets och/eller Naturvårdsverkets rekommendationer för industribuller utomhus vid bostäders fasader föreslås att:
•

Åtgärder som invallning, ljudabsorbent med mera vid de fyra
dimensionerande bullerkällorna vid Solnaverkets verksamhet
kan reducera bullret.

•

Bulleråtgärder i fasad och anpassningar av planlösningar med
mera säkerställs i detaljplanen för planerade bostäder inom Huvudsta 3:1 m.fl.

Figur 45. Industribuller natt för nollalternativet. Befintligt Solnaverket med nya bostäder
(ÅkerlöfHallin AB).

MKB till detaljplan kv. Krukmakaren

75

Skyddsavstånd Solnaverket - planerade
bostäder
Förutsättningar
I befintligt miljötillstånd för Solnaverket, domslut, deldom 2002-11-14
framgår Länsstyrelsen synpunkter på bland annat avståndet mellan Solnaverket och befintliga bostäder. Länsstyrelsen angav att avståndet
mellan Solnaverket och befintliga bostäder, ca 250 meter kunde godtas
med de försiktighetsmått som redovisades i domen. Länsstyrelsen
angav även att Solna Stad ska ha ansvar för att bostäder inte planeras
närmare än vad som redan är fallet.
I Boverkets allmänna råd från 1995:5, Bättre plats för arbete anges avståndet 500 meter som lämpligt skyddsavstånd kring fastbränsleeldad
energianläggning på 100 MW tillförd effekt och 700 meter för en anläggning med 250 MW tillförd effekt. I råden anges även att om
hanteringen av fastbränsle inte ger störningar, exempelvis genom inbyggnad, kan skyddsanståndet minskas i avsevärd mån.

Konsekvenser planförslaget
Genomförda utredningar visar att de detaljplanerade bostäderna inom
Huvudsta 3:1 inte kommer att uppleva störningar av Solnaverkets verksamhet trots att avståndet endast kommer att vara ca 65 meter mellan
närmsta processanläggning och planerade bostäder. Inte heller planerade bostäder inom Bällsta hamn bedöms påverkas negativt av risker
från Solnaverket. Avståndet från anläggningen till Bällstahamn är ca
200 meter. Höjden på närmsta bostadshus har planerats utifrån befintlig och planerad skorstens höjder för att undvika att boende i de
planerade bostäderna ska uppleva störningar av utsläpp till luft, synlig
plym eller lukt. En kvantitativ och kvalitativ bedömning av identifierade

olycksrisker visar också att Solnaverket har en sammantagen mycket liten påverkan på risknivån på omgivningen.
Industribullernivåer om högst 50 dB(A) fås vid fasad vid de nya bostadshus inom Huvudsta som ligger närmast Solnaverket och
Boverkets riktvärden för zon B innehålls förutom för fyra hörnlägenheter per plan som då behöver förses med bullerdämpande åtgärder i
fönster eller balkonger. Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan
acceptabla ljudmiljöer inomhus erhållas.
Åtgärder för att begränsa bullret vid källan har studerats och vid de
mest bullrande källorna kan bullerdämpande åtgärder göras för att få
ned bullret med flera decibel beroende av vilket framtida bullervillkor
utbyggnaden av Solnaverket kommer att få. Diskussion pågår mellan
bostädernas byggherre, Solna stad samt Norrenergi.
MKB:ns analyser visar att ett kortare skyddsavstånd än dagens går att
motivera utifrån att verksamhetens risker, rökgas- och luftutsläpp samt
buller, går att förena med planerade bostadshus inom Huvudsta utan
större negativa hälsoeffekter. För att minska risken för negativa konsekvenser i form av ökad exponering för bl.a. buller vidtas skyddsåtgärder
vid planerade bostadshus samt vid bullerkällorna inom Solnaverket.

Konsekvenser nollalternativet
Ingen utredning av störningar i form av synlig plym eller lukt har genomförts för nollalternativet men eftersom det i nollalternativet antas
att utsläpp endast sker från befintlig skorsten som ligger på ett längre
avstånd från detaljplanerade bostäder än den planerade skorstenen så
kan antas att slutsatserna för nollalternativet blir desamma som för
planförslaget, att planerade bostäder inte kommer att uppleva störningar från befintligt Solnaverk.
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Förslag till åtgärder
•

Inga ytterligare åtgärder avseende skyddsavstånd bedöms vara
aktuella.
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8. Samlad bedömning planförslaget
Hushållning med naturresurser
Merparten av marken inom planområdet är i huvudsak redan ianspråktagen för Norrenergis befintliga anläggning. Utvecklingen i området
sedan 60-talet har inneburit en stegvis förändring av landskapet, som
succesivt blivit fragmenterat. Naturmark kommer att tas i anspråk och
ett stort bergparti med hällformationer och enstaka träd kommer att tas
bort till följd av utbyggnaden. Att omvandla och bygga ut Solnaverket
inom den befintliga anläggningen i syfte att göra produktionen fossilbränslefri bedöms dock sett ur ett helhetsperspektiv vara god
hushållning med naturresurserna. Med stöd av ovanstående kan det
därför anses vara god hushållning med mark- och naturresurser att fortsätta använda den redan ianspråktagna marken för att skapa en tätare
stadsdel.

Miljökonsekvenser
Planförslaget innebär att ett bergsparti (2500 kvm) behöver sprängas
bort i nordvästra delen av planområdet för att ge plats åt två nya bränsleslager/silos. Detta innebär vissa ekologiska konsekvenser. Söder om
Solnaverket, utmed Bällstaviken, bedöms konsekvenserna av mindre ingrepp i naturmiljön bli små.
Planerad bebyggelse bedöms inte stå i konflikt med några övergripande
kommunala naturvärden eller lokalt viktiga ekologiska spridningssamband. Möjliga åtgärder för att stärka de ekologiska värdena inom
planområdet bedöms vara ytterst begränsade. De negativa konsekvenserna för rekreationsvärdena bedöms bli små. Gångvägen som går tvärs
igenom grönområdet blir kvar men upplevelsen kommer att förändras i
och med att Norrenergis anläggning blir mer synlig genom den trädridå
som bevaras. Upprustning och breddning av gång- och cykelbanan utmed stranden kan innebära positiva konsekvenser för rekreation.

Ur strandskyddssynpunkt bedöms det finnas särskilda skäl till att upphäva det strandskydd som återinträder i och med planläggningen. De
negativa konsekvenserna med avseende på ekologiska värden bedöms
bli små med avseende på strandskyddets intressen samtidigt som de rekreativa värdena inom strandskyddat område bedöms kunna bestå och i
delar förstärkas med förslaget. Planförslaget bedöms därmed inte stå i
konflikt med ett upphävande och minst tre särskilda skäl bedöms uppfyllas.
Planförslaget innebär att risken för spridning av föroreningar minskar i
och med att förorenade massor delvis kommer att behöva schaktas
bort. Vid schaktning ökar dock risken för spridning temporärt, under
byggskedet, men på sikt kan den minska om föroreningar har tagits
bort. Detta är positivt både för människors hälsa och för närmiljön och
vattenmiljön. Att rening- och fördröjningsåtgärder med avseende på en
robust dagvattenhantering tillförs området innebär stora positiva konsekvenser för vattenmiljön och recipienten, varför detta ger positiva
konsekvenser för planförslaget.

Hälsa och säkerhet
Med planförslaget ökar Solnaverkets buller till omgivningen. Med nuvarande bullervillkor om 40 dBA vid närmaste bostäder så kommer en
utökad verksamhet i enlighet med detaljplanen att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden vid både befintliga och nya bostäder inom
Huvudsta (Jonstorpsvägen). Här blir nivåerna 45 dBA eller högre. Om
man ser till Boverkets riktvärden vid nybyggnation och planläggning av
bostäder enligt plan- och bygglagen (PBL) så är det 45 dBA nattetid
som gäller vid fasad eller 50 dBA nattetid förutsatt att hälften av boningsrummen har tillgång till en tyst sida om max 40 dBA.
Vid tillämpning av Boverkets riktvärden vid nyplanering samt med föreslagna bulleråtgärder vid bostäderna bedöms Solnaverkets
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verksamhet kunna bedrivas i enlighet med planförslaget utan att människors hälsa riskerar att påverkas negativt. Om Norrenergi bedriver sin
verksamhet utan att hålla sig inom sina angivna nivåer i sitt miljötillstånd, kan dock verksamheten bli ålagda att vidta åtgärder. Inga
bostäder inom Johannesfred på andra sidan Bällstaviken påverkas av nivåer som överskrider 40 dBA.
Solnaverkets inverkan vad gäller utsläpp till luft bedöms inte innebära
några direkta negativa konsekvenser för människors hälsa. Solnaverkets
bidrag till regionala luftutsläpp som påverkar miljökvalitetsnormerna är
mycket litet och lokalt bedöms inga luftutsläpp påverka människors
hälsa negativt. Exponeringen bedöms också vara låg inom området.
En kvalitativ bedömning av identifierade olycksrisker visar att Solnaverket har en sammantagen mycket liten påverkan på risknivån för
befintliga och planerade bostäder inom Huvudsta 3:1. Vidare bedömdes även att verksamheten inte medför någon betydande risk för
omgivningen i stort.

Den eventuella påverkan av rök från skorstenen vid verket, ett begränsat antal timmar och dagar per år, innebär ingen sådan störning som
medför försämrad inomhusmiljö, olägenhet eller hälsofara för de boende och bedöms därför inte kunna leda till ändrade förutsättningar för
verksamheten. Med vissa åtgärder och övriga anpassningar som gjorts
av planförslaget bedöms risken för framtida olägenhet eller hälsofara
för de boende, till följd av Norrenergis/Solnaverkets verksamhet, vara
mycket liten.
MKBns analyser visar att ett kortare skyddsavstånd än dagens går att
motivera utifrån att verksamhetens risker, rökgas- och luftutsläpp samt
buller, går att förena med planerade bostadshus inom Huvudsta utan
större negativa hälsoeffekter. För att minska risken för negativa konsekvenser i form av ökad exponering för bl.a. buller vidtas i första hand
bullerdämpande åtgärder vid bullerkällan inom Solnaverket, i andra
hand skyddsåtgärder vid planerade bostäder.

Samlokalisering med bostäder inom
Huvudsta
I planarbetet har en samordning mellan planerad utbyggnad och effektivisering av Solnaverket och bostäder inom Huvudsta 3:1 gjorts, för att
dessa ska kunna fungera tillsammans. Utformningen av detaljplanen har
tagit hänsyn till bostädernas intressen för att verksamheten och bostäderna ska kunna fungera tillsammans.
Utifrån gjorda analyser och bedömningar i denna MKB bedöms planen
inte medföra någon överhängande risk för att framtida boende drabbas
av säkerhetsrisker, hälsorisker eller olägenheter av någon betydelse,
vilka skulle kunna drabba Norrenergi genom försämrade möjligheter att
bedriva och utveckla verksamheten, skärpta miljövillkor, nya krav, inskränkningar eller liknande.
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9. Fortsatt planering och uppföljning

Den fortsatta uppföljningen ska rikta in sig på kontroll och uppföljning
av miljökontroll-programmets åtgärdsförslag. I detta anges både konkreta krav vad gäller fortsatta utredningar samt anpassning av
bebyggelsens placering, materialval och byggtid.

När en detaljplan har genomförts ska ”den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan
som planens genomförande faktiskt medför. Detta ska göras för att
myndighet eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga
åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 19 § miljöbalken).
Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den
oförutsedda betydande miljöpåverkan som ska följas upp. I lagtexten
om miljöbedömningar finns också krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap 11 § punkt 7,
miljöbalken). Uppföljningen kan bygga på befintliga övervakningsprogram, t.ex. kommunens ansvar vad gäller uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen.
Ansvaret för uppföljningen har lämpligen den förvaltning/kontor tillhörande den nämnd som beslutar om antagandet av planen. Detta
behöver inte nödvändigtvis innebära att denne själv genomför åtgärderna, utan de kan i sin tur ålägga byggherrarna att genomföra
åtgärderna.
Inför antagande av detaljplanen har ett specifikt miljökontrollprogram
upprättats som biläggs detaljplanens exploateringsavtal. I och med detta
följs miljökraven med genom hela genomförandet och kontrolleras i
samband med bygglov. Detta ska syfta till att konkretisera de i denna
MKB föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder samt annan miljöhänsyn.
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10. Riktningsanalys av nationella
miljömål
Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturmiljövärden inte skadas”.
Bedömning
Användningen av fossila bränslen i Solna och Sundbyberg har minskat
kraftigt sedan mitten av 1980-talet. Minskningen beror på att olja har
ersatts med återvunnen energi från renat avloppsvatten samt bränslekonvertering från olja till förädlade biobränslen.
Planförslaget medger tekniska förutsättningar för utveckling av Solnaverket så att produktion av helt fossilbränslefri fjärrvärme inom Solna
och Sundbybergs kommuner möjliggörs, vilket innebär att planförslaget
indirekt medverkar till att utsläppen av växthusgaser inom regionen
minskar.
Solnaverket kan genom planförslaget över tid ersätta användningen av
fossila bränslen vid Solnaverket. Vidare medger planförslaget tekniska

förutsättningar för Solnaverket att ersätta ett eventuellt bortfall av värmekällan renat avloppsvatten med eldning av fossilfria bränslen vilket
kan komma att medföra att de totala utsläppen från Solnaverket ökar.
Den sammanfattande bedömningen av de framtida utsläppen från
Solna-verket är att de är generellt låga jämfört med utsläppen av PM10
och kväveoxider från vägtrafiken i området och att Solnaverkets beräknade utsläpp av kolmonoxid, svaveldioxid inte riskerar att medföra
överskridanden av respektive miljökvalitetsnorm. Sammantaget bedöms
planförslaget bidra till måluppfyllelse.

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”
Bedömning
Förutsatt att förorenade fyllnadsmassor och förorenade sediment tas
omhand på att korrekt sätt samt att några av de föreslagna åtgärderna
för hantering av dagvatten kommer till stånd kan planförslaget medverka till uppfyllelse av miljömålet då föroreningssituationen förbättras.
Hantering av kemikalier och avfall vid den utökade verksamheten vid
Solnaverket bedöms inte komma att påverka miljömålet negativt.

Ingen övergödning och Bara naturlig
försurning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna
till allsidig användning av mark och vatten.”
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”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
Bedömning
Sett ur ett regionalt perspektiv genom att lokaler och bostäder får tillgång till fjärrvärme bidrar planförslaget indirekt till att minska
utsläppen av NO2 och medverkar indirekt till att miljömålet kan uppfyllas.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Bedömning
Enligt dagvattenutredningen kommer föroreningsbelastningen från Solnaverket att minska, vilket bidrar positivt till miljömålsuppfyllelse.

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”
Bedömning
Infiltrationen inom området kommer att vara fortsatt mycket liten men
viss infiltration kan inte uteslutas. Förutsatt att förorenade fyllnadsmassor omhändertas i samband med utbyggnaden kan planförslaget
medverka till att miljömålet Grundvatten av god kvalitet kan uppfyllas.

Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.”
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.”
Bedömning
Planförslaget bedöms motverka miljömålen genom att planförslaget
medger en utbyggnad av Solnaverket, till största delen inom befintligt
verksamhetsområdet men även genom ianspråktagande av naturmark
som innehar lokala världen och regionala värden som spridningsvägar.
Genom att utbyggnaden av Solaverket till största delen förläggs inom
befintligt verksamhetsområde bedöms dock påverkan som mycket begränsad.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas”.
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Bedömning
Planförslaget bedöms vara både för och emot uppfyllelse av miljömålet
God bebyggd miljö. Att verksamheten till största delen lokaliseras till
ett befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt för miljömålet.
Med rätt åtgärder bedöms goda och hälsosamma livsmiljöer kunna
uppnås för planförslaget trots det korta avståndet till närmaste planerade nya bostäder. Genomförda utredningar avseende buller, risk och
spridnings-beräkningar för utsläpp till luft visar att gällande riktvärden
kommer att kunna innehållas med vissa åtgärder.
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