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Kvarteret Blåmesen m.fl.



Agenda, talare och övriga experter

Planuppdraget Torsten Svenonius, ordförande byggnadsnämnden 

Planförslaget Marcus Schramm, planarkitekt, miljö-och byggnadsförvaltningen 

Frågestund Ann-Christine Källeskog, Plan- och exploateringschef, Solna stad

Alexander Fagerlund, plan- och geodatachef, Solna stad

Marcus Schramm, planarkitekt, Solna stad

Erik Gunnarsson, fastighetschef, Solna stad

Joacim Lilja, projektledare fastighet, Solna stad

Evans Odhiambo, trafikplanerare, Solna stad

Annalena Mosséen, arkitekt skolan, Visby arkitekter

Lis Kjaer, arkitekt bostäder, Larsson arkitekter

Avslutning, nästa steg Marcus Schramm



Planuppdraget:  Torsten Svenonius               

ordförande byggnadsnämnden



Planförslaget:  Marcus Schramm



Planprocessen – Från förslag till färdig detaljplan

Startskede: T ex. en fastighetsägare tar kontakt med 

kommunen för att starta planering av ett område.

Byggnadsnämnden (BN) beslutar om planuppdrag och 

därefter tar kommunen tillsammans med 

fastighetsägaren fram material som är underlag till en 

bedömning av förslagets lämplighet. 

Ett samrådsförslag arbetas sedan fram.

Samråd: (BN) godkänner detaljplaneförslaget för 

samrådsutskick. 

Alla har möjlighet att komma in med synpunkter 

på förslaget under samrådstiden som ska vara 

minst tre veckor.

Granskning: Samrådsförslaget har bearbetats 

utifrån relevanta synpunkter och vidare analyser. BN 

godkänner förslaget för granskningsutskick.

Alla har möjlighet att komma in med synpunkter på 

förslaget under granskningstiden.

Antagande: BN godkänner detaljplanen och skickar 

den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Laga kraft: När detaljplanen är antagen och tiden 

för överklagande (tre veckor) har gått ut vinner 

planen laga kraft och blir gällande.





Förslag

• Ny skola, 2 idrottshallar, 750-900 

elever

• Skolgård inkl. bollplan

• 27 stycken radhus

• cirka 250 lägenheter

• Förflyttning av Kristinelundsvägen

• Ny gata som en förlängning av 

Huvudstagatan

• Ny angöringsgata för bostadskvarter

• Omvandling av Armegatan



Förslagets olika 

bebyggda delar

Radhus

Skola

Bostadskvarter 

• 3 våningar i souterräng,

• parkering (på egen tomt) och 

entréer mot Krysshammars-

vägen

• 3 – 5 våningar, 
• skolgård, 
• eleventréer mot gård, 
• entré idrottshall mot Armégatan
• varuleveranser och 

avfallshantering sker inomhus

• 4 – 8 våningar, 

• parkering i garage

• upphöjd gård

• entréer mot gator

• Lokaler i bottenvåning mot 

Armegatan



Illustration förslaget

Korsning Armegatan – Kristinelundsvägen
Inzoomat

entréområde



Illustration förslaget 

Korsning Armegatan – Kristinelundsv.



Illustration förslaget 

Skolgården



Illustration förslaget 

Kristinelundsvägen



Illustration förslaget 

Korsning Armegatan - Huvudstagatan



Illustration förslaget 

Krysshammarsvägen



Utredningar – Frågor 

• Trafik och Parkering

• Buller

• Naturmiljö

• Kulturmiljö

• Barnkonsekvensanalys

• Luftkvalitet

• Dagvatten

• Markföroreningar

• Geoteknik



Trafik

Nuläge - Trygga & 

säkraskolvägar



• Två nya lokalgator 
i öster

Förslag ny 

trafiklösning

• Planskilda 

passager under 

Armegatan kvar

• Gång- och 
cykelstråk i öster 
bibehålls

• Kristinelundsvägen 

dras om

• Nya separerade 

gång- och 

cykelbanor



Armegatan – Ny gatusektion

Skola Bostadskvarter

Radhus Radhus



Kristinelunds-

vägen



Krysshammarsvägen



Nya lokalgator;

1. förlängning av Huvudstagatan

2. Gång och cykel till skolan och angöring 

bostadskvarter



Avgiftsparkering 

• 96 avgiftsplatser utgår i förslaget

• Antal avgiftsbelagda P-platser i 

närområdet: ca. 1200 st

• 2020-12-08 till 2020-12-19 genomfördes 

inventeringar, genomsnittlig beläggning: 

ca. 70 %

Förhyrd parkering

• 76 platser utgår i förslaget

• Platserna ersätts i närområdet

• Dialog pågår med Signalisten

Parkering



Buller
ekvivalent (ekv)

maximal (max)

Bostäder – Riktvärden
• bör vid fasad ej överstiga 60 dB(A) ekv

• bör vid uteplats ej överstiga 50 dB(A) ekv

samt 70 dB(A) max

Skola – Riktvärden skolgård
• gård avsedd för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet bör ej överstiga 50 dB(A) ekv

• övriga ytor bör ej överstiga 55 dB(A) ekv

• Ej över 70 dB(A) max



Naturmiljö

• Befintlig naturmark på skolgård 

bevaras och skyddas i detaljplanen

• Befintliga alléer längs Armegatan

och Kristinelundsvägen behöver tas 

ner. Det kompenseras längs nya 

gator, nyanlagda gator och inom 

övriga områden

• Befintliga värdefulla träd längs 

befintlig gång- och cykelväg 

bevaras och skyddas i detaljplanen



Kulturmiljö

• En Antikvarisk förundersökning samt konsekvensbedömning har tagits fram med 
anledning av skolans föreslagna rivning och dess särskilda kulturhistoriska värde.

• Följande rekommendationer skickas med till projektet:
– Ny skolanläggning bör uppföras medvetet i förhållande till omgivande bebyggelse.

– Ny bostadsbebyggelse bör utformas avseende framförallt höjder, volymer, gårdar och 
grönska i förhållande till både befintliga, omgärdande flerbostadshus samt ny 
skolanläggning 

– Befintliga strukturer i form av trafikseparering, slingrande gångvägar, grönytor, planterade 
träd, höjdvariationer samt berg i dagen bör i möjligaste mån bevaras och integreras i 
utformningen av det nya området

– Ett helhetsgrepp bör tas om kommunens skolor för att säkerställa att de anläggningar som 
tydligast visar olika tidsepokers arkitektoniska och pedagogiska ideal, och som därmed har 
ett högt kulturhistoriskt värde, bevaras och brukas som skolor i framtiden. 

– Då föreliggande konsekvensbedömning endast omfattar en rivning av skolanläggning bör 
även en kulturhistorisk konsekvensbedömning över planförslagets påverkan på kulturmiljön 
som helhet tas fram i samband med fortsatt planarbete. 



Barnkonsekvensanalys (BKA)

• En BKA är ett verktyg för att omsätta 

barnkonventionen (lag sedan år 2020) i 

handling och synliggöra barnets bästa. 

Namn Vem har intervjuats/deltagit? Metod 

Tallbackaskola
n

Årskurs F-3 Lärare för årskurs F-3 har 

genomfört en övning med 

eleverna kring nuläge, 

byggskede och framtid. Resultat 

har delgetts Iterio via mail. 

Årskurs 4-9 Eleverna har erbjudits att 

bevara en webbenkät. Totalt har 

43 elever i årskurs 4-6 besvarat 

enkäten och 125 elever från 
årskurs 7-9.

Lärare Lärarna har erbjudits att 

besvara en webbenkät. Totalt 

har åtta lärare besvarat 
enkäten.

Tallbackaskola

ns 
grundsärskola

Årskurs 1–9 Lärare har genomfört en övning 

med eleverna. Fokus har varit 

på önskemål på innehåll i 

skolans närmiljö. Resultat har 
delgetts Iterio via mail.

Lärare Lärarna har erbjudits att 

besvara en webbenkät. Totalt 

har fem lärare besvarat 
enkäten-

• Projektets BKA syftar till att belysa och 

sätta perspektiv på barns behov i 

stadsplaneringen, föra fram barns 

upplevelser och åsikter rörande kv. 

Blåmesen i stort, samt mer specifikt att 

bedöma och ge rekommendationer för 

kommande planering och byggskede. 

• Denna analys har genomförts som en 

första del i arbetet med projektets 

barnkonsekvensanalys. 



BKA: Nuläge – Tillgänglighet och trygghet



Frågestund

Frågestund



Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande

• Samråd: 24 februari 2021 – 11 april 2021

• Frågor & svar publiceras på projektsidan 
www.solna.se/blamasen

• Ytterligare frågor ställs direkt till handläggare

• Lämna skriftligt samrådsyttrande på               
- www.solna.se/blamesen - ”Tyck till om planen”

- byggnadsnamnden@solna.se

- Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna

• Ange diarienummer: BND 2019:201

marcus.schramm@solna.se

mailto:byggnadsnamnden@solna.se


Tack för idag!
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	årskurs 7
	-
	9.
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	Lärare
	Lärare
	Lärare
	Lärare



	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	besvara en webbenkät. Totalt 
	har åtta lärare besvarat 
	enkäten.




	Tallbackaskola
	Tallbackaskola
	Tallbackaskola
	Tallbackaskola
	Tallbackaskola
	ns 
	grundsärskola



	Årskurs 1
	Årskurs 1
	Årskurs 1
	Årskurs 1
	–
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	Lärare har genomfört en övning 
	Lärare har genomfört en övning 
	Lärare har genomfört en övning 
	Lärare har genomfört en övning 
	med eleverna. Fokus har varit 
	på önskemål på innehåll i 
	skolans närmiljö. Resultat har 
	delgetts Iterio via mail.




	Lärare
	Lärare
	Lärare
	Lärare
	Lärare



	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	Lärarna har erbjudits att 
	besvara en webbenkät. Totalt 
	har fem lärare besvarat 
	enkäten
	-





	•
	•
	•
	•
	•
	Projektets BKA syftar till att belysa och 
	sätta perspektiv på barns behov i 
	stadsplaneringen, föra fram barns 
	upplevelser och åsikter rörande kv. 
	Blåmesen i stort, samt mer specifikt att 
	bedöma och ge rekommendationer för 
	kommande planering och byggskede. 




	•
	•
	•
	•
	•
	Denna analys har genomförts som en 
	första del i arbetet med projektets 
	barnkonsekvensanalys. 





	BKA: Nuläge 
	BKA: Nuläge 
	BKA: Nuläge 
	BKA: Nuläge 
	–
	Tillgänglighet och trygghet


	Figure

	Frågestund
	Frågestund
	Frågestund
	Frågestund
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	Span
	Frågestund
	Frågestund
	Frågestund




	Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande
	Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande
	Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande
	Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande


	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Samråd: 24 februari 2021 
	–
	11 april 2021



	•
	•
	•
	•
	Frågor & svar publiceras på projektsidan 
	www.solna.se/blamasen


	•
	•
	•
	Ytterligare frågor ställs direkt till handläggare



	•
	•
	•
	•
	Lämna skriftligt samrådsyttrande på               
	-
	www.solna.se/
	blamesen 
	-
	”Tyck till om planen”
	-
	byggnadsnamnden@solna.se
	byggnadsnamnden@solna.se
	Span




	-
	-
	Miljö
	-
	och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna

	•
	•
	•
	•
	Ange diarienummer: 
	BND 2019:201
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