
 
 

 

 

 

Enkel fråga till Kultur- fritidsnämndens ordförande Peter Edholm rörande  

öppettider i Solnas ishallar 

 

Föreningsverksamheten i stadens tre ishallar i Ritorp är omfattande och växer med nya utövare 

varje månad. Både konståkningsklubbarna, ringette- och hockeyklubben behöver därför mera 

tränings-/tävlingstider framför allt på kvällar och helger för att möta nuvarande efterfrågan. Men 

det finns även en efterfrågan från allmänheten.  

 

Idag stänger alla ishallar i Ritorp redan klockan 18.00 på lördagar och söndagar. Andra 

inomhushallar i andra kommuner gör inte det. Därför ställer jag frågan: 

 

• Varför stänger stadens tre ishallar redan klockan 18.00 på lördagar och söndagar? 

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Peter Rangwe 

Socialdemokraterna 
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~• Socialdemokraterna 



 

  
 

Kommunfullmäktige den 31 januari 2022 

Enkel fråga till Magnus Persson (Cl ordförande tekniska nämnden gällande 
överjärva gårdsväg. 

överjärva gårdsväg har varit farlig för gående barnfamiljer i flera år nu. En ombyggnad och 
förflyttning av vägbanan började för ca 1 år sedan och arbetet har gått i stå. Det saknas 
gångbana/trottoar och alla gående tvingas ut i vägbanan. Framkomligheten på vissa delar har 
blivit ännu sämre, ja den har blivit så dålig att den sätter barns liv på spel. Varför åsidosätter 
man barns säkerhet på en sådan viktig anslutningsväg som den till överjärva gård? 

Med bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Avser nämnden att omgående ta i tu med problemen innan en olycka sker med 
katastrofala följder? 

Kjell Johannson (SO) 



 

Enkel fråga till Skolnämndens ordförande Marianne Damström 
Gereben 
 
 
Föräldrar har signalerat att skolsituationen i Järvastaden just nu är kaotisk. Barn i 
Järvastaden som i många år stått i kö till den närmaste skolan, den fristående Raul 
Wallenbergsskolan, får inte plats i den därför att andra barn som bor lite närmare 
fyller skolans platser. De som inte får plats hänvisas då till skolor långt bort. Det 
kan vara Bergshamraskolan om man inte får plats i Ulriksdalsskolan, som redan är 
ganska full. Järvastaden byggs också ut kontinuerligt vilket betyder att fler och fler 
barn flyttar in i närområdet. Och att behovet av näraliggande skolplatser succesivt 
ökar.  
 
RWS har, när de sökte tillstånd att få starta sin skola, angett till Skolinspektionen att 
de i första hand tillämpar närhetsprincipen. I andra hand tillämpar de kötid såsom 
annars är brukligt i fristående skolor.  
 
Den närhetsprincip som fristående skolor tillämpar stannar dock inte vid 
kommungränsen. Det gör att elever från Sundbyberg kan bli antagna i RWS före 
elever från Solna. Detta eftersom RWS ligger nära kommungränsen till Sundbyberg.  
 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag frågan:  
 

• Avser nämnden ta fram förslag för att möjliggöra att barn i Järvastaden kan 
erbjudas plats nära sitt boende? 

 
 
 
 
 
 
Solna 31 januari 2022 
 
 
 
 
Eva Eriksson  
Socialdemokraterna 
 

•la ~• Socialdemokraterna 



Svar på interpellation angående kommunens kemikalieplan 
 
Tack Hélène Sevastik för en viktig interpellation! 
 
Farliga ämnen som är svåra att bli av med finns överallt omkring oss. I kläder, leksaker, 
hygienprodukter, elektronik, möbler och byggmaterial. Sådana kemikalier behöver fasas ut 
eftersom de bland annat kan ge allergier och vara hormonstörande eller till och med 
cancerframkallande.  
 
De senaste åren har frågan om en giftfri vardag uppmärksammats allt mer i kommunsverige, 
inte minst genom Naturskyddsföreningens Operation giftfri förskola och regeringens 
satsningar på en giftfri miljö för barnen och vår hälsa. En väsentlig anledning till att arbetet då 
utgick särskilt från barnen är som bekant att barn är mer känsliga för kemikalier - 
immunförsvaret, hjärnan och andra organ är inte fullt utvecklade hos barn som därför löper 
större risk för negativa effekter i kontakt med gifter - och barn är på vissa sätt också mer 
exponerade för kemikalier - de andas snabbare och de äter och dricker mer i förhållande till 
sin vikt än vad vuxna gör, de känner och smakar på saker som inte vuxna gör och de kryper 
och leker på golv där det ofta finns damm med ansamlingar av kemikalier. När Solna stad 
2015 valde att ta fram en kemikalieplan var det därför naturligt att även här inleda arbetet med 
att minska kemikalierna bland de yngsta solnaborna. Projektet utvidgades dock från att, som 
på många andra håll, enbart omfatta förskolan till att också gälla skolan. 
 
Det kan potentiellt finnas anledning att så här, några år senare, fundera över att eventuellt 
bredda arbetet och även inkludera andra delar av kommunens verksamhet. I samband med 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens hälsoskyddstillsyn i kommunala verksamheter 
uppmärksammar dock stadens inspektörer givetvis eventuella brister och utvecklingsområden 
vad gäller kemikaliehantering som de stöter på. Miljöövervakningsenheten har också under 
2020 inventerat fallskyddsmattor av gummi på alla kommunala lekplatser och skolor och 
kommit med rekommendationer till Tekniska förvaltningen om hur ytorna ska hanteras nu 
och vid framtida renoveringar. Under 2020-2021 har också ett projekt pågått på stadens 
idrottsanläggningar med konstgräs, där vi i den blågröna majoriteten har haft en särskild 
budgetsatsning för att minska spridningen av konstgräsgranulat, vilket också är en viktig 
kemikaliefråga. Icke att förglömma görs också på Miljöavdelningen varje dag ett stort arbete 
med tillsyn för att hindra spridningen av gifter i miljön och påverkan på människors hälsa i 
stort. Det gäller inte minst åtgärderna kring den gamla kemtvätten Snabbtvätt i Hagalund, 
båtuppställningsplatser och olika sorters förorenad mark samt tillsyn mot kemiska produkter i 
affärer, tatueringsfärger, kosmetika, hygieniska produkter med mera, för att inte tala om 
livsmedelskontrollen och det som görs där vad gäller innehåll i produkter vi äter och dricker. 
 
Mot bakgrund av ovanstående svarar jag: 
 
Varför har inte Solna stads kemikalieplan uppdaterats sedan 2015? 
Då det redan har gjorts viktiga insatser inom de känsligaste verksamheterna, förskola och 
skola, och det nu finns en god kännedom om frågan på berörda förvaltningar och ute i 
verksamheterna har en uppdatering av kemikalieplanen inte varit det högst prioriterade. 2015 
beslutades också en ny miljöstrategi som sedan reviderades 2020 och i den står att “Stadens 
verksamheter ska undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier på ett sätt 
som minimerar riskerna”, något som alltså gäller stadsövergripande.  
 



Varför finns ingen kemikalieplan för andra kommunala verksamhetsområden än skola 
och förskola? 
Som ovan nämnt var det mest angeläget att ta fram en kemikalieplan för dessa två 
verksamheter där barn vistas. Eftersom den stadsövergripande miljöstrategin slår fast klart 
och tydligt att användning av farliga ämnen ska undvikas i alla verksamheter och att 
kemikalier ska hanteras så att risker minimeras kan det också argumenteras för att det finns en 
tydlig styrning av kemikaliearbetet även inom övriga verksamheter. I övrigt görs också, som 
ovan nämnt, insatser även inom exempelvis kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  
 
Beslut om ev framtagande av en ny kemikalieplan eller ytterligare styrdokument som berör 
andra nämnder i staden är dock inte Miljö- och hälsoskyddsnämndens utan 
Kommunstyrelsens ansvarsområde, då det är Kommunstyrelsen som har det 
stadsövergripande ansvaret. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet som kan 
utöva tillsyn och förelägga aktörer att vidta åtgärder om det finns lagstöd för det. Nämnden 
kan också agera som expertkompetens och bistå andra nämnder i arbetet med exempelvis 
kemikaliefrågan, vilket var just det nämnden/förvaltningen gjorde 2015 då det ännu inte fanns 
någon anställd miljöstrateg på stadsledningsförvaltningen. 
 
Vad gör Solna stad för att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier i dess olika 
verksamhetsområden?  
Se beskrivningarna ovan. 
 
 
Solna 2021-09-13 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 
 
 



 
 

INTERPELLATION till ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Victoria 

Johansson angående kommunens kemikalieplan 

Inom EU finns det runt 30 000 kemiska ämnen i omlopp. I Sverige finns det runt 10 000 kemikalier som 

ökar med andelen importerade varor. Av dessa kemikalier finns det även de som är farliga för hälsan och 

miljön. Det är ämnen som är cancerframkallande, hormonpåverkande, som skadar arvsmassan eller 

fortplantningsförmågan. Smutsavvisande ytskikt på papper innehåller exempelvis ofta det hormonstörande 

ämnet Bisfenol A. Bly, koboltsulfat och kadmiumföroreningar återfinns bland annat i färg och är 

miljöfarligt med långtidseffekter, reproduktionstoxiskt och cancerframkallande. De senare orsakar även 

organskador. För att säkerställa rena sjöar, hav, dricksvatten och inte skada människors hälsa behöver 

användningen av farliga kemikalier upphöra. 

För att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier är det viktigt att kommunen identifierar farliga 

kemikalier för att därefter utesluta dessa från verksamheten, något som fördelaktigt görs genom en 

kemikalieplan. Kunskapen behöver bland annat förmedlas i upphandlingar.  

Solna stad har en kemikalieplan, men den författades 2015 och behöver uppdateras. I planen nämns 

exempelvis att ”gammal elektronik” behöver rensas ut från skol- och förskoleverksamhet eftersom det är 

en potentiell källa till skadliga kemikalier. I en del elektronik återfinns cancerframkallande 

berylliumföreningar och det gäller även modern elektronik. Idag köps ofta elektronik in till skolor och 

förskolor i form av pedagogiska hjälpmedel, för lek eller dylikt, men den omfattas således inte i 

kemikalieplanens formulering. Den plan som finns behöver därför utvecklas för att vara i linje med nya 

forskningsrön och aktuell vetenskap. 

Solna stads nuvarande kemikalieplan är endast riktad till skol- och förskoleverksamhet. Därtill, finns ingen 

plan för utfasning av kemikalier i annan kommunal verksamhet, exempelvis inom äldreomsorgen eller för 

lekplatser där barn vistas. Solna stad behöver minska miljö- och hälsofarliga kemikalier i hela sin 

verksamhet. Den nuvarande kemikalieplanen behöver således utvecklas, uppdateras och omfatta fler 

verksamheter.  

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

• Varför har inte Solna stads kemikalieplan uppdaterats sedan 2015? 

• Varför finns ingen kemikalieplan för andra kommunala verksamhetsområden än skola och 

förskola? 

• Vad gör Solna stad för att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier i dess olika 

verksamhetsområden? 

 

Solna den 30 augusti 2021 

 

 

 

 

Hélène Sevastik 

Socialdemokraterna 

.. :.& 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-09-27  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 226 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 253 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 

Ämne Solna Sport & Lek 
Från Sandra Lindström (V) och Tove Pehrsson (V) 
Inkom 30 augusti 2021 

 

 

Tack för interpellationen! 

Den tar upp ett ämne som är viktigt för flera av fullmäktiges partier, där olika initiativ tagits genom 

åren. Framför allt är frågan viktig för oss Liberaler och för Solnaborna som ibland önskar låna 

utrustning för att barnen enklare ska hitta en meningsfull fritidssysselsättning eller kanske prova på 

en idrott som annars skulle medföra betydande kostnader för hushållet. 

Under sommaren har Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid i ett första steg startat igång 

Solna Sport & Lek, inom ramen för förvaltningens sommarlovsaktiviteter. Solna Sport & Lek är Solnas 

egen variant av Sportotek eller Fritidsbank. Konceptet ska uppmuntra till fysisk aktivitet, 

utomhusvistelse, lärande, spel eller lek och underlätta för Solnas barn och unga att prova på eller 

ägna sig åt en fritidsverksamhet. Det ska också uppmuntra till att återbruka, låna och dela, istället för 

att köpa nytt.  

Solna Sport & Lek genomförs av förvaltningens verksamheter under ledning av fritidsverksamheten 

och i samarbete med föreningslivet i Solna. Därför bjöd förvaltningen söndagen den 12 september 

2021 in en mängd idrottsföreningar in till en dag med prova-på-aktiviteter i Skytteholmsparken under 

namnet Hitta din Idrott. Totalt medverkade ett dussintal Solnaföreningar inom bland annat fäktning, 

karate, gymnastik, konståkning och handboll. Samtidigt informerade staden om utlåningsutbudet i 

Solna Sport & Lek. Dagen var omtyckt och välbesökt med 400–500 besökare. 

Solna Sport & Lek är ännu i uppstartsfasen. I dagsläget finns utlåning på ett par av mötesplatserna för 

ungdomar (Skytteholmsparken och Q-lan i Bergshamra), i stadens bibliotek och vid Överjärva gård. 

Ambitionen är att framöver finnas på fler platser i staden. Det kan exempelvis komma att handla om 

Solna Kulturskola, ishallarna, tennishallen, simhallen eller andra naturliga mötesplatser för Solnas 

barn och unga. De geografiska lägena väljs och innehållet kommer att utformas utifrån Solnabornas 

önskemål som samlas in via stadens webbplats. 



Svar på frågorna 
 

1. Vilka utvärderingar har genomförts och vilka lärdomar dragits från sommarens utlåning? 

 

Utvärdering av såväl Solna Sport & Lek som förvaltningens sommarlovsprogram har gjorts av 

berörda verksamheter tillsammans med föreningslivet som en del i det löpande utvecklings- 

och förbättringsarbetet. Den samlade bilden är att aktiviteterna och verksamheten är 

omtyckta och välbesökta. En lärdom vi drog var att informationen om utbud, platser och 

tider inte var tillräckligt väl strukturerad och tillgänglig. Detta har i skrivande stund gjort 

tydligare i stadens kommunikationskanaler. Utvärderingen har också visat att det finns 

möjlighet att utveckla Solna Sport & Lek med fler typer av utrustning och med fler 

föreningssamarbeten och platser. Detta är också något som kommer att ske framgent. 

 

2. Hur ska transparensen och tillgängligheten för Sport & Lek ökas? 

 

Förvaltningen är medveten om att tydligare kommunikation behövs. Under hösten kommer 

informationsskyltar att sättas upp och informationen på stadens hemsida uppdateras 

kontinuerligt. En del av stadens övriga kommunikationskanaler (som t.ex. Instagram, 

nyhetsbrev och hushållsutskick) kommer också att användas. Möjlighet att komma med 

synpunkter och önskemål om utbud finns på stadens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

Solna den 16 september 2021 

 

Peter Edholm (L) 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

 



 
Solna den 30 augusti 2021 

Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 
Interpellation om Sport & Lek 
Vänsterpartiet har under många år velat se något slags sportotek i Solna och har så sent 
som i höstas motionerat om att inrätta konceptet Fritidsbank i staden. I Vänsterpartiets 
skuggbudget är också förslaget fullt finansierat. Motionen om Fritidsbank ansågs vara 
besvarad med hänvisning till stadens kommande sportotekkoncept Sport & Lek, som skulle 
dra igång under sommaren.  
 
En Fritidsbank är ett slags bibliotek för människor i alla åldrar där mängder av olika sorters 
sport-, frilufts- och lekutrustning kan lånas i två veckor utan kostnad. Att allting är samlat på 
en plats ger längre öppettider och ett större utbud, ökar möjligheten till spontanlån och gör att 
reglerna kring utlåning blir enkla och tydliga att följa. I debatter om Fritidsbanken har 
företrädare från styret hävdat att konceptet Sport & Lek kommer bli ännu bättre än en 
Fritidsbank, eftersom utrustning kommer finnas på flera olika platser och eftersom typ av 
utrustning och utlåningsplats då kan matchas.  
 
Den 11 juni skulle sommarens utbud av Sport & Lek presenteras på hemsidan. Flera dagar 
efter utsatt datum kom till slut en beskrivning av exempel på lekutrustning som ”kommer 
finnas att låna” med en hänvisning till att utlåning kommer erbjudas i samband med stadens 
sommarlovsaktiviteter.  
 
Nu är sommaren slut, men på hemsidan finns fortfarande inga förtydliganden. Det är till och 
med oklart om utlåningsverksamheten faktiskt har dragit igång, eftersom det hänvisas till vad 
som ”kommer att finnas”. I skrivande stund saknas det på hemsidan helt och hållet 
öppettider, vilken slags utrustning som finns på vilken plats, vilka som har möjlighet att låna 
och vilka regler som gäller för utlåning och återlämning. Exempelvis är stormkök något som 
ska finnas att låna året om – men ingen information finns om huruvida det nu ingår i utbudet 
och i så fall var det finns att låna. Eftersom minst 12 platser räknas upp som exempel på 
utlåningsplatser är det i praktiken helt omöjligt att veta var man ska bege sig om man är 
intresserad av en viss typ av utrustning.  
 
Om Sport & Lek ska bli något mer än fritidsgårdar som lånar ut brädspel och fotbollar till barn 
och unga – vilket de har gjort i alla år – behöver informationen förtydligas rejält. I sin 
nuvarande form lämnar konceptet väldigt mycket att önska.  
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande: 
- Vilka utvärderingar har genomförts och vilka lärdomar dragits från sommarens utlåning?  
- Hur ska transparensen och tillgängligheten för Sport & Lek ökas? 
 

 
 
Sandra Lindström          Tove Pehrsson 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-09-27  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 223 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Tove 
Pehrsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Sport o Lek (KS/2021:161) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  



 
SOLNA STAD 
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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 250 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Tove 
Pehrsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Sport o Lek (KS/2021:161) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 299 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Tove 
Pehrsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Sport o Lek (KS/2021:161) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
  



Svar på interpellation från Katsiaryna Strachal (S) om laddstolpar 
 
Jag delar helt interpellantens bild att utbyggnad av publikt tillgänglig laddinfrastruktur är en viktig del av 
omställningen till mer hållbara drivmedel för vägtrafiken. Det är nu över fem år sedan Centerpartiet i 
Solna som lokalt parti tog fram en egen rapport om utmaningarna med denna omställning och med att 
tillhandahålla fler möjligheter till laddning av elbilar i en stad av Solnas sort. Mycket av det som stod i den 
rapporten har visat sig stämma väl med den utveckling som sedan skett. Av de förslag som las fram har en 
del redan blivit verklighet, och andra, likt fler publika laddstolpar, har tagit längre tid att förverkliga.  
 
Stadens arbete med att förbättra den publika laddinfrastrukturen inleddes med att Bostadsstiftelsen 
Signalisten monterade totalt sex laddstolpar i staden. Dessa laddstolpar är av typen ”schuko” (vägguttag 
av standardtyp) och motsvarar inte längre den standard som elbilister idag förväntar sig, då de bara kan 
leverera drygt 2 kW. Både i laddhastighet och elsäkerhetsmässigt anses de numera undermåliga jämfört 
med dagens lösning. Idag är europeisk standard för ladduttag av typ 2 den lösning som gäller, såväl för 
långsam- och destinationsladdning. Uttag av denna sort klarar av att leverera upp till 22 kW effekt, och de 
flesta bilar kan laddas fulla på några få timmar vid denna typ av uttag.  
 
Staden har också jobbat på flera andra sätt för att underlätta för elbilister inom staden. 
Bostadsrättsstiftelsen Signalisten har jobbat aktivt med att montera laddboxar i sina garage, och erbjuder 
dem också för uthyrning till såväl boende som utomstående. 
 
Klimat- och energirådgivningen har genom kampanjen ”Fixa laddplats” jobbat aktivt med att i flera 
omgångar upplysa såväl bostadsrättsföreningar, villaägare och andra fastighetsägare med garage- och 
parkeringsplatser om hur man på bästa sätt jobbar med att bygga ut laddinfrastruktur. Ett större antal 
sådana aktörer har exempelvis utnyttjat de bidrag som funnits i det statliga stödsystemet Klimatklivet, och 
erbjuder dessa som uthyrning av fasta platser till egna boende och ibland också externa hyresgäster. Flera 
större publika garage har likaså i Solna också installerat omfattande möjligheter till publik laddning. På 
många håll i centrala regionkärnan är det just laddboxar i publika garage som kommit att bli de publikt 
tillgängliga laddplatser som är enklast att bygga ut och som är åtkomliga för allmänheten. Det 
förekommer också några laddplatser på privata utomhusparkeringar. 
 
Jag har tagit mig tiden att kolla upp hur många publika laddpunkter (en laddplats kan bestå av flera 
laddpunkter och då användas för flera bilar av typ 2), baserat på två källor. Se tabell som jag lagt som 
bilaga till detta svar. Den visar tydligt att det på detta vis installerats relativt många laddpunkter de senaste 
åren. Då det inte finns någon skyldighet att rapportera in laddplatser centralt, ligger förmodligen 
sanningen närmare kombinationen av de två källorna – och det finns i så fall alltså idag över 200 publikt 
tillgängliga laddplatser av typ långsam- och destinationsladdning tillgängliga i Solna. 
 
Dessa laddplatser som erbjuds av privata markägare har dock växt fram mycket ojämnt över staden. Som 
tabellen visar är de koncentrerade främst till större besöksmål, som nyare kontorsbyggnader, köpcentrum 
samt Karolinska-området. Det gör att de inte uppfyller behovet av publik laddning från mer än vissa 
solnabor. 
 
För att få en möjlighet till utbyggnad av publika laddmöjligheter beslutade därför tekniska nämnden, i 
slutet av förra mandatperioden, att som en del av den s.k. tjänstekoncessionsupphandlingen, också låta 
uppföra publika laddplatser. Beslutet var enhälligt, och omfattade alltså också de ledamöter som tillhör 
Socialdemokraterna. Tjänstekoncessionsupphandlingen avsåg att byta möjlighet till att sätta upp 
reklamtavlor i stadsmiljön mot skyldigheten att i stadsmiljön uppföra ett antal olika nyttigheter, som 
exempelvis busshållplatser, offentliga toaletter och just laddplatser för elbilar. Upphandlingens utfall blev 
vad gäller laddstolpar blev totalt 40 laddstolpar med dubbla uttag av typ 2 om effekt på minst 2x11 kW. 
Det handlar alltså om totalt 80 sk laddpunkter spridda över hela staden så alla solnabor ska ha en av dessa 
laddplatser i någorlunda närhet till sin bostad.  



 
I södra Solna har leverantören valt att samarbeta med laddoperatören Virta för betalning av laddningen. I 
norra Solna har den andra leverantören valt att istället samarbeta med laddoperatören Park & Charge. 
Staden har åtagit sig att inför driftsstart på respektive plats anta nya lokala trafikföreskrifter (LTFer) och 
därmed också sätta upp vägmärke som anger att de är laddplatser, så de kan användas tillägnat sitt syfte 
och att felparkerande bilar som inte är eldrivna kan få parkeringsanmärkning. 
 
Tyvärr har processen med att uppföra dessa laddplatser dragit ut riktigt rejält på tiden. Flaskhalsen har 
varit att få elnätägaren att ordna med inkoppling till elnätet. Som framgår av mitt svar på fråga 1 nedan, så 
är det en process som tagit orimligt lång tid, något som varit högst frustrerande för såväl oss politiker i 
tekniska nämnden, stadens tjänstemän på tekniska förvaltningen och också våra leverantörer. Jag har i 
lokaltidningen minst två gånger fått beklaga förseningen efter att frustrerade elbilister undrat var dessa 
utlovade platser tagit vägen. Nu börjar så smått äntligen komma besked om att de första laddstolparna så 
sakta börjar inkopplas till elnätet. Min förhoppning är att de första av dem inom kort också ska kunna 
vara helt driftsatta och börja vara tillgängliga för solnabor och besökare att börja använda för att fylla på 
sina elbilsbatterier. 
 

1. Varför har staden inte installerat de 40 utlovade laddstolparna till utlovat datum år 2020? 
De 40 dubbla laddstolparna med totalt 80 kommande laddpunkter, spridda i hela Solna, är en del 
av det tjänstekoncessionsavtal som staden har med två aktörer som erbjuds reklamplatser i staden 
där motprestationerna sker i form av flera olika nyttigheter i stadsmiljön.  
 
De två aktörerna har i god tid, redan under 2019, gjort föranmälningar om att ansluta el till de 
platser där laddstolparna ska placeras. Därefter har det dröjt ca 10 månader innan offerter på 
anmälningarna lämnats av elnätsägaren. Offerterna har returnerats i princip med vändande post. 
Därefter har det dröjt upp till 12 månader innan elinstallationsarbetena har utförts av elnätägaren. 
Det är med andra ord ledtider hos elnätägaren som varit den huvudsakliga orsaken till dröjsmålet.  
 
De olika koncessionshavarna har under tiden agerat lite olika. I område nord har aktören valt att 
sätta upp stolparna i förväg och därefter väntat på att elnätägaren ansluter. I område syd har den 
andra aktören inte velat ställa ut stolpar som inte haft någon funktion tills det blivit klart med ett 
datum för inkoppling av el. Detta för att man från det företaget haft oro för att stolparna skulle ta 
skada under den period då de skulle finnas i stadsmiljön men inte vara inkopplade. 

 
2. När planerar Solna stad att dessa ska vara installerade och fungerande för allmänheten att 

använda? 
Målsättningen är idag att samtliga 40 stolpar / 80 laddpunkter ska vara driftsatta under 2021, men 
eftersom allt hänger på att elnätägaren också hinner ansluta alla stolparna, ska det betraktas som 
en förhoppning från min sida, och inte ett löfte. 
 

3. Hur många fungerande laddstolpar kan solnaborna förvänta sig ska finnas på kommunal mark i 
Solna i slutet av detta år? 
Se föregående svar. Förutsättningarna för att samtliga 40 laddstolpar / 80 laddpunkter är driftsatta 
till slutet av året är goda, men det är beroende av att elnätägaren ska hinna ansluta stolparna. 

 
 
2021-09-15 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



Bilaga till interpellationssvar 2021-09-15 
 
Antal publikt tillgängliga laddpunkter av typ 2 i Solna enligt två källor, per dagens datum. 
 
Plats   Stadsdel Enligt Uppladdning.nu Enligt ChargeFinder  
Fridensborgsvägen 60-64  Järvastaden 8 
Mönstringsvägen 9  Järvastaden   10 
Peab, Drottning Kristinas Esplanad 12B Nya Ulriksdal   33 
NCC Järva krog  Ritorp 30 
Ekorrstigen 2   Bergshamra   4 
Mall of Scandinavia  Arenastaden 16  62 
Snabbladdare Vattenfalls huvudkontor Arenastaden 1  1 
Solna Centrum parkeringsdäcket Skytteholm 10 
Solna strandväg 96  Solna strand 4  4 
Restaurang Asplund  Ingenting 4  4 
Hufvudsta Gård  Huvudsta 10 
P-Huset Skruven, KI  Tomteboda 32 
Berzelius väg 18  Hagastaden 12  12 
S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12 Hagastaden   15 
OKQ8 Solnavägen  Hagastaden 4  4 
McDonalds Solnavägen  Hagastaden   2 
   Summa 131  151 



   
 
INTERPELLATION till tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
angående laddstolpar i kommunal regi 

Redan nu växer antalet elbilar i Sverige och inte minst i Solna. Behovet av åtgärder som minskar 

miljöpåverkan ökar hela tiden. Tillgång till laddstolpar är en viktig faktor för att stimulera en 

övergång till en elektrifierad bilism och på så sätt bilismens klimatpåverkan. Här spelar 

kommunen en nyckelroll. Erbjuds medborgarna goda möjligheter att hålla sig med elbil så 

kommer intresset med all säkerhet att öka. En god tillgång på laddstolpar är en grundläggande 

förutsättning för att inneha elbil.  

Solna stads styrande politiker lovade att installera 40 laddstolpar fram till 2020. Det löftet har 

brutits. Bara sex laddstolpar har hittills satts upp.  

Med denna bakgrund frågar jag ordföranden för tekniska nämnden:  

 

• Varför har staden inte installerat de 40 utlovade laddstolparna till utlovat datum år 2020? 

• När planerar Solna stad at dessa ska vara installerade och fungerande för allmänheten att 

använda? 

• Hur många fungerande laddstolpar kan solnaborna förvänta sig ska finnas på kommunal 

mark i Solna i slutet av detta år? 

 

 
Solna den 30 augusti 2021 

 
 

 
 
Katsiaryna Strachal  

Socialdemokraterna 
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~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-09-27  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 227 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 254 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 300 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation angående klimatneutral livsmedelskedja 
 
Tack för interpellationen, Hélène Sevastik har frågat mig: 
 
Hur jobbar Solna idag med att ge nämnder goda förutsättningar för att fatta klimatsmarta 
val inför upphandling, inköp och tecknandet av nya leverantörsavtal? 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om en ny upphandlingsstrategi. I strategin framgår 
att stadens styrelse och nämnder ska ställa miljö- och klimatkrav i de upphandlingar där det 
bedöms vara möjligt och relevant. Utgångspunkten är ”Strategi för Solna stads miljöarbete”, 
”Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat” samt ”Solna 
stads strategi för hälsosam och hållbar mat”.  
 
Matstrategin, som antogs i november 2020 av kommunstyrelsen, följer och är en precisering 
av Livsmedelsverkets måltidsmodell för måltider i skola, vård och omsorg. I matstrategin 
framgår att staden vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska ställa krav med 
hänsyn till miljö och klimat, djurskydd och social hållbarhet. Staden ska även, i enlighet med 
klimatstrategin, minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtion genom att i högre 
utsträckning köpa in livsmedel med mindre påverkan på miljön, sett utifrån hela 
livsmedelskedjan. Det kan exempelvis handla om att öka andelen proteinrika vegetabilier 
och att variera livsmedel efter säsong. Kött som köps in ska följa högt ställda djurskyddskrav, 
vilket ställer krav på god djurhållning. Fisk ska väljas med omsorg från hållbara bestånd, d v s 
fisk som i första hand är MSC- eller ASC märkt. När det gäller ekologiska livsmedel ska de 
livsmedel som har störst effekt ur miljö- och hälsosynpunkt prioriteras, exempelvis 
mejeriprodukter, kött, kaffe, potatis, bananer och vindruvor. 
 
Sammantaget ger de av kommunstyrelsen framtagna strategidokumenten god vägledning 
för både beställare och upphandlare i arbetet med att fatta kloka beslut inför upphandling 
och inköp. Dessutom finns miljö- och klimatstrategisk kompetens på 
stadsledningsförvaltningen som stödjer både beställare och upphandlare i kravställandet 
inför upphandling och inköp. 
 
 
Solna den 8 oktober 2021  
 
 
Pehr Granfalk  
Kommunstyrelsens ordförande 



   
 

 
 
INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk om 
klimatneutral livsmedelskedja 

  

Jordbruket i Sverige släpper ut 14 procent av landets totala klimatutsläpp, varav 70 procent 

kommer från animalieproduktionen. Samtidigt står livsmedelskonsumtionen för över 20 procent 

av den nationella klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Att välja rätt mat är alltså viktigt. 

   

Solna stad har ambitionen att ha en 100 procent klimatneutral livsmedels- och avfallshantering till 

2045. I kommunens klimatstrategi framgår det att staden ”ska ställa klimatkrav vid inköp och 

upphandling av varor och tjänster som berör livsmedel och minska klimatpåverkan från 

livsmedelskonsumtion genom att i högre utsträckning köpa in livsmedel med mindre påverkan på 

klimatet, sett utifrån hela livsmedelskedjan”. 

 

Däremot åligger ansvaret för upphandling, inköp och leverantörsavtal respektive nämnd. Det är 

respektive nämnd som ska avgöra vilka miljö- och klimatkrav som bedöms vara möjliga och 

relevanta att ställa i respektive upphandling. 

 

Med anledning av ovan undrar jag: 

 

• Hur jobbar Solna idag med att ge nämnder goda förutsättningar för att fatta klimatsmarta 

val inför upphandling, inköp och tecknandet av nya leverantörsavtal? 

 

  

  

Solna den 27 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Sevastik  
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~• Socialdemokraterna 
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Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 256 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 302 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
barngruppernas storlek och läroplanen
Interpellanten ställer en inte bara mycket viktig, men framförallt grundläggande och tämligen 
allomfattande fråga, nämligen följande: 

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har förutsättningar för 
en lärandemiljö som gör att läroplanens mål uppfylls?

Här kommer mitt svar:

Då själva frågan i sig är så stor - den rör ju egentligen allt vi gör och ska göra i förskolan, från 
undervisning till lokaler till vilken mat som serveras - har jag valt att begränsa svaret utifrån det 
resonemang som interpellanten för i sin brödtext. Jag har därför valt att fokusera på ledarskap, 
kompetens och personaltäthet. Detta då det är dessa tre faktorer som forskningen - och även 
skolverket -  tar upp som avgörande faktorer för verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. 

Barn- och förskolenämnden inrättades 2019 av skälet att det behövdes större fokus på förskolan. 
Tidigare var det lätt att förskolan hamnade i skymundan för skolan i den politiska diskussionen. 
Uppföljningen av de fristående förskolorna var, och är god, genom de tillsynsrapporter som görs, 
medan det rådde betydligt större otydlighet gällande de kommunala. Samtidigt saknades ett 
regelbundet, tydligt samarbete med det fristående aktörerna. Sedan dess har vi lagt upp ett 
långsiktigt arbete med målet att nå Skolverkets rekommendationer inom en femårsperiod. 

Några saker som har varit särskilt viktiga utgångspunkter i mitt dagliga arbete som nämndens 
ordförande har varit:

- Att det för den kommunala verksamhetens behövs ett utvecklat nära samarbete mellan politiken,  
verksamheten, professionen och central förvaltning.

- Att ha örat mot marken. Lyssna till föräldrar, för att säkerställa att den verklighetsbild som 
nämnden har överensstämmer med föräldrarnas. 

- Att göra saker och ting i rätt ordning för att verkligen nå dit vi vill.
- Att bygga upp ett väl fungerande samarbete med de fristående aktörerna, för att säkerställa 

likvärdigheten mellan kommunala och fristående. 

När det gäller samarbetet inom den kommunala verksamheten är målet att få alla, från 
pedagogerna som möter barnen varje dag i verksamheten till politikerna i nämnden, känna att de 
delar samma verklighet. Att vi delar samma verklighetsbild är avgörande för att varje barn ska få 
den utbildning och trygghet som de har rätt till. Det måste vara tydligt för politiken vad som 
fungerar väl och vad som behöver förändras så att resurserna hamnar rätt. Då detta är ett arbete 
som i mångt och mycket handlar om ledarskap, värderingar och bemötande är det inte alltid som 
det syns i dokument. Men generellt kan sägas att det är just det här arbete som ryms bakom det 
arbete som gjorts under rubrikerna organisationsförändring och ledarskap. Den 
organisationsförändring som gjorts har konstruerats för att främja tydlighet, rak kommunikation, 
öppenhet och transparens mellan nivåerna. 

Organisationsförändringen och satsningen på ett tydligt och gott ledarskap var delsteg ett. Delsteg 
två var att fokusera på kompetens. Forskning visar tydligt att personalens kompetens är avgörande 
för barnens utveckling och trygghet. Mer avgörande än barngruppernas storlek. I de kommunala 
förskolorna i Solna hade färre än 60% relevant utbildning i början av mandatperioden. Vi beslutade 
därför att göra ett rejält kompetenslyft. Målsättningen är minst en utbildad förskollärare per 



avdelning och 100% utbildad personal. I dag har vi drygt 90% utbildad personal. Vi saknar 
fortfarande ett antal förskollärare, men det närmar sig. 

Delsteg tre är att öka personaltätheten och det är också det som är fokus i budgeten för 2022. Att 
jag betonar att det handlar om personaltäthet och inte barngruppernas storlek är av två skäl. Det 
första är att vi som politiker inte bör gå in och styra exakt hur stora barngrupperna ska vara, även 
om vi kan ha ett önskemål om riktmärke. Detta då det beror på vilka barn som ingår i gruppen och 
hur respektive rektor väljer att organisera verksamheten. Det andra är att det finns gott om 
exempel i vårt land när politiker gått in och ställt krav på barngruppernas storlek, med följden att 
antalet personal per grupp minskats från det ”vanliga” tre till två. Sårbarheten i ett 
pedagogparsystem torde vara uppenbar: personal behöver kunna ha rast, gå på toaletten och rent 
av bli sjuk och kunna gå hem. Att då lämna sin parhäst ensam är av uppenbara skäl olämpligt. Det 
finns förskolor som lyckats lösa detta med att ha ”dubbla” avdelningar, det vill säga att det i 
praktiken är fyra pedagoger på en betydligt större grupp barn. Detta bör dock i så fall vara upp till 
verksamheten att avgöra och inte vi som sitter som beslutsfattare. Av denna anledning är det mer 
väsentligt att tala om personaltätheten och se till att det finns tillräckligt med personal på respektive 
enhet, som verksamheten sedan fördelar utifrån de barn och behov som finns. 

Steg ett och två - det vill säga ledarskap och kompetenslyft -  är som sagt påbörjade och fortgår. 
Steg tre - personaltäthet -  är fokus för 2022. Till detta kommer ett påbörjat arbete att öka 
samarbete med de fristående aktörerna, något som tidigare varit högst rudimentärt, men som är 
avgörande för att säkra likvärdigheten för alla våra förskolebarn i Solna. 

Slutligen: Jag har i det här svaret valt att fokusera på en process, utifrån interpellantens 
resonemang. Detta är beskrivet utifrån det arbete som pågår i verkligheten, det vill säga det som 
faktiskt görs kopplat till de mål som beskrivs i befintliga dokument. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses om barngruppernas storlek och läroplanen 

 
Solna stads barngrupper har länge varit stora och växer fortfarande. Detta, trots att det är 
viktigt att barngrupperna inte är för stora när man vill skapa en lugn, trygg och inlärande 
miljö för barnen. Små barn som vistas i för stora grupper har för många interaktioner och 
för många relationer att förhålla sig till under en dag. Det kan bidra till minskad förmåga 
att koncentrera sig och till att fokusera. Framförallt är det viktigt för de yngsta barnen att 
vara i mindre barngrupper. Pedagogerna kan då ta tillvara de fördelar som en mindre 
barngrupp ger i form av samspel och kommunikation mellan pedagog och barn. 
 
I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, framgår det att riktmärket för 
barn som är 1-3 år är en storlek på 6-12 barn i barngruppen. För barn som är 4-5 år är 
riktmärket 9-15 barn i barngruppen.  

Vi vet också att stora barngrupper i praktiken gör så att pedagogerna i vissa fall tvingas till 
att välja bort vissa aktiviteter, trots att de enligt läroplanen bör finnas med i verksamheten. 
Undervisningen i förskola ska utmana och stimulera varje enskilt barns utveckling och 
lärande ”förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de 
mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att 
aktivt delta i samhället.” (Källa: läroplan för förskolan Lpfö18)  

 
Med hänvisning till ovanstående ställer jag frågan: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har 
förutsättningar för en lärandemiljö som gör att läroplanens mål kan uppnås? 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 

 

 

 

 

 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 304 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
framtida förskoleplatser i Västra Skogen
Interpellanten har ställt följande fråga:

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i Västra Skogen?

Här kommer mitt svar: 

Det är alltid en utmaning att matcha det exakta antalet platser med antalet barn, då det är svårt att 
förutse vilka önskemål föräldrarna till respektive barn har. Till detta har vi ett 
resurstilldelningssystem som följer barnet och det är därför knepigt att lägga in alltför mycket ”luft”, 
även om en viss flexibilitet bör finnas. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i åldrarna 1–5 år minska i Solna 
stad fram till år 2022, från 5009 barn år 2021 till 4969 barn år 2022. I Huvudsta visar 
befolkningsprognosen på en minskning från 1085 barn i åldrarna 1–5 år 2021 till 1063 barn år 
2022.

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Även om regelverket inte säger något om rätten att få plats på den den förskola som ligger 
närmast, så är det självklart att nämndens inriktning är att Solna ska kunna tillgodose föräldrarnas 
önskemål och val så långt det är möjligt. Söktrycket till förskolorna i Västra skogen är högt men 
sett till hela Huvudsta finns det lediga förskoleplatser. Barn som är placerade på en förskola i en 
annan stadsdel än den där de bor, och som önskar att byta, prioriteras i turordningen. 

Med andra ord: antalet platser i Huvudsta täcker antalet sett utifrån de prognoser som går att göra 
och det lite mer formella kravet om förskola i barnets närhet är då tillgodosett. Med detta sagt kan 
det dessvärre vara så att om en viss förskola är mer populär, så kan barn hänvisas till andra 
förskolor i Huvudstaområdet. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
 
 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses angående framtida förskoleplatser i Västra Skogen 
  
Byggandet av bostäder i Solna ökar kontinuerligt. Med en ökad befolkning ökar också 
antalet barn och förskolebarn i Solna. Enligt Solna stads befolkningsprognos innebär 
denna ökning drygt 820 fler barn i förskoleålder fram till 2022.  
 
I området Västra Skogen har vi sett ett generationsskifte där många barnfamiljer med 
förskolebarn flyttat in och många äldre flyttat därifrån, något som skapat långa 
förskoleköer i området. Många föräldrar erbjuds då platser långt ifrån hemmet eftersom 
förskoleområdet omfattar hela Huvudsta.  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i 
Västra Skogen?  
 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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§ 305 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
rätten att välja en förskola utifrån egna behov och 
önskemål
Interpellanten har ställt följande frågor:

1. På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna i Solna är 
intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett om det är en kommunal 
eller en privat verksamhet. 

2. När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande sätt som i 
Nacka och Stockholm stad kan jämföra Solnas olika förskolor och kunna göra ett 
välunderbyggt val?

Här kommer mitt svar: 

Rätten att välja förskola och skola till sitt barn är en av de viktigaste reformer som genomförts och 
att kunna göra ett val där man som förälder känner sig trygg med att man fått den information som 
behövs är viktigt. 

I dag finns det uppgifter och beskrivningar av såväl de kommunala som de fristående förskolorna 
på Solna stads hemsida. Informationen ses regelbundet över för att vara aktuell och relevant. 
Likaså finns den årliga brukarundersökningen tillgänglig, vilket ger en ögonblicksbild av hur 
föräldrar uppfattar sitt barns förskola just nu. Till detta finns möjligheten att besöka förskolorna, 
antingen via öppet-hus-dagar eller genom att boka besök. 

I dagsläget finns ingen plan att tillhandahålla ett jämförelseverktyg på samma sätt som i Nacka 
eller i Stockholms stad, då nämnden under denna mandatperiod valt att prioritera själva kvaliteten i 
verksamheten. Problematiken att det är knepigt att jämföra olika aktörer har till viss del berörts 
politiskt tidigare, men jag vill uppmuntra ledamöter i nämnden som vill prioritera just framtagandet 
av ett jämförelseverktyg att ta upp frågan, så att vi kan föra en diskussion om för- och nackdelar 
med ett sådant verktyg. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande Anna 
Lasses om rätten att välja en förskola utifrån egna behov och önskemål 
 
När man som förälder ska välja förskola till sina barn så är det en hel del frågor som 
uppkommer. Hur vet man vilka förskolor som är bra? Vilka har en god omsorg och 
pedagogik? Vilka har små barngrupper med god arbetsro för barnen? Vilka har eget kök 
och kan laga maten på plats, och på så vis hålla matsvinnet nere som en bonus? Vilka har 
en säker och grön utomhusmiljö utan buller och trafik? Vilka har en förskolechef som tar 
hand om sin personal och sin organisation?  
 
Det närmaste man kommer till att hitta svar på dessa frågor är att läsa och jämföra en 
massa brukarundersökningar på Solna stads hemsida - ett rätt så tidskrävande projekt då 
man som förälder gärna vill titta på flera möjliga val för sitt barn. Trots att de styrande 
politikerna i Solna stad sedan länge har lovat att uppdatera den nya hemsidan så har inget 
hänt på området. Dessutom är brukarundersökningar ett ganska trubbigt instrument när 
det gäller att få reda på vilken kvalitet de olika förskolorna har. Det behövs också andra 
kriterier som exempelvis barngruppernas storlek, antal pedagoger och andel förskollärare 
som kan läggas in i en jämförelse.   
 
Tittar vi utanför kommungränsen på exempelvis Nacka så finns ett verktyg på 
kommunens hemsida som heter Jämföraren. Det ger dig stöd att hitta rätt då det finns 
kvalitetsmått och fakta om alla de olika anordnarna inom förskolan.  
 
Ett jämförelseverktyg är viktigt för att enkelt kunna göra ett bra val. Förskolan är viktig 
och kan vara ett av de viktigaste val du som förälder gör. Det är här som grunden läggs 
för barnens sociala och pedagogiska utveckling. Våra barn är värda det bästa och det är 
deras föräldrar, tillika skattebetalare också.  
 
Med hänvisning till ovanstående undrar jag: 
 

• På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna 
i Solna är intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett 
om det är en kommunal eller en privat verksamhet?  

 
• När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande 

sätt som i Nacka och Stockholms stad kan jämföra Solnas olika förskolor 
och kunna göra ett välunderbyggt val?  

 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna  
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§ 306 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om rätten att kunna välja en 
förskola utifrån egna behov och önskemål (KS/2021:199) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Solna 9 december 2021


Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
matsvinn i våra förskolor 

Först ett stort tack för denna interpellation. Den är snarlik interpellationen om matsvinn 
som jag fick i slutet av 2019, men fortfarande lika viktig. Plus att det är både rimligt och 
bra att följa upp dessa frågor.


Desto mer besvärande är det att konstatera att även svaret fortfarande är snarlikt: Vi 
saknar fortfarande statistik över matsvinnet i våra förskolor. Det gäller såväl i våra egna 
tillagningskök, som i de mottagningskök där maten levereras från Sodexo. När det gäller 
maten från Sodexo mäts matsvinn endast i de skolor där de har tillagningskök och inte de 
skolor och förskolor som får maten levererad. 


Med detta sagt finns det kökspersonal lokalt, i såväl tillagnings- som mottagningskök, 
som gör ett stort arbete för att minska matsvinnet, genom planering och engagemang. 
Det är centralt på förvaltningen som det saknas uppföljning. 


Ungefär samtidigt med den förra interpellationen startades ett arbete för att ta ett grepp 
när det gäller hållbarhet och de kommunala förskolornas tillagningskök, vilket omfattar 17 
av de 35 kommunala förskolorna. I detta ingick frågan om matsvinn. Arbetet avstannade 
helt i samband med att pandemin slog till och har därefter hamnat mellan stolarna. Under 
hösten 2021 har förskoleverksamheten alltmer återgått till en nygammal normalitet och 
frågan om mat, inklusive matsvinn, och att våra tillagningskök ska anpassas till stadens 
matstrategi finns nu tydligt inskriven i verksamhetsplanen för 2022. 


Med tanke på hur viktiga frågorna om mat och matsvinn är inte bara för att våra barn ska 
må bra, men också utifrån miljö och klimatperspektiv, beklagar jag att detta fått hamna i 
skymundan under alltför lång tid. Samtidigt känner jag mig trygg med att när det nu finns 
inskrivet i verksamhetsplanen så kommer det bli verkstad. 


Frågor och svar till denna interpellation 

Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 

Svar: Nej.


Om nej, varför inte?

Mycket bra fråga, det ska vi ändra på.


Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök?

Eftersom svaret var nej går det inte att svara på denna fråga.




 
 
Interpellation till barn- förskolenämndens ordförande Anna Lasses 
om matsvinn i Solnas förskolor 
 
Matsvinnet i världen ökar. En tredjedel av den mat som produceras slängs. Enligt 
Livsmedelsverket slänger vi cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person på ett år och 26 kilo mat och 
dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara minst 3000–6000 kr per år på att minska sitt svinn. 
Förutom att det är slöseri med pengar är svinnet dåligt för miljön. Livsmedelsproduktion och 
matsvinn är anknutna till flera av Sveriges nationella miljömål; ”Begränsad klimatpåverkan”, 
”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Det varnas även för att man inte kommer att nå FN:s globala mål om att halvera matsvinnet fram 
till 2030.  
 
Det är därför viktigt för kommuner att minska matsvinnet i sina verksamheter och det finns goda 
möjligheter för Solna stad att göra det. I förskolorna finns exempelvis stor potential till det 
genom att möjliggöra för verksamheterna att ha tillagningskök. Att tillaga maten på plats innebär 
en flexibilitet när barnen inte befinner sig på förskolan, exempelvis på grund av sjukdom. Antalet 
portioner kan då anpassas efter rådande situation. Därtill, lär förskolepersonalen känna barnens 
matrutiner bättre och vet vilken mat de gillar. Således kan de tillaga mat som barnen tycker om 
och därför äter mer av, vilket också minskar matsvinnet.  
 
De förskolor som enbart har mottagningskök och får sin mat från distributörer måste istället 
meddela antalet portioner, allergier och dylikt långt i förväg. Det innebär i praktiken att det kastas 
för mycket mat som skulle kunna ha använts på ett mer miljövänligt och ekonomiskt sätt. För att 
påbörja en omställning till fler tillagningskök i förskolorna måste matsvinnets volymer först 
utvärderas.  
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:  
 

• Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 
 

• Om nej, varför inte? 
 

• Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök? 

 
 
Solna 29 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation om klargörande av skillnaden mellan seniorboende och 
trygghetsboende och vem som ansvarar för innehållet i respektive boendeform. 
 
Tack för interpellationen.  
 
1. Vad är skillnaden på seniorboende och trygghetsboende? 
 

• Ett ”seniorboende” är enligt Boverket vanliga bostäder som är avsedda och anpassade 
för personer över en viss ålder. Tanken är att bostäderna ska vara utformade efter 
äldres behov av tillgänglighet och trygghet. 

 
• Enligt Boverket har ett ”trygghetsboende” även gemenskapsutrymmen för social 

samvaro och kanske fritidsaktiviteter. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder 
runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och 
särskild personal är gemensamma nämnare för många. 

 
Emellertid följs definitionerna inte slaviskt. Även seniorboenden har ofta god tillgänglighet 
och tillgång till gemensamhetslokaler.  
 
I Solna erbjuds både seniorboende och trygghetsboende av Bostadsstiftelsen Signalisten via 
seniorkön, och är till för Solnabor som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i boende 
och närmiljö. Seniorlägenheter finns bostadsområdena Bollen, Hallen och Skytteholm. 
Trygghetsboende finns i Huvudsta och ytterligare ett uppförs i Bergshamra under 2022. 
 
Det är i sammanhanget viktigt att understryka att de båda ovan nämnda boendeformerna är 
helt vanliga bostäder med en viss anpassning till den tänkta kundkategorin. Det är inte någon 
form av institutionsboende. Omvårdnadsnämnden har ingenting till dessa boendeformer att 
göra.   
 
2. Vem ansvarar för innehållet i respektive boende? 
Det är hyresvärden Bostadsstiftelsen Signalisten som ansvarar för sina senior- och 
trygghetsboenden. Om privata aktörer bygger egna seniorboenden eller trygghetsboende kan 
innehållet i de bostäderna skilja sig från Signalistens boenden. 
 
3. Vem ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om respektive 
boendeform? 
Bostadsstiftelsen Signalisten ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om 
respektive boendeform i det egna beståndet. 
 
4. Vilken roll har omvårdnadsnämnden i dessa olika boendeformer? 
Omvårdnadsnämnden har ingen roll i dessa olika boendeformer, då de inte är en 
äldreboendeform och till skillnad från äldreboende varken erbjuder måltider, service, 
omvårdnad eller sjukvård. Däremot kan insatser till exempel i form av hemtjänst erbjudas i 
dessa och andra boenden i Solnas bostadsbestånd. 
 
 
 
Solna den 8 december 2021 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 

 

INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel 

Klippfalk om klargörande av skillnaden mellan Seniorboende och 

Trygghetsboende och vem som ansvarar för innehållet i respektive 

boendeform 

I Solna finns möjlighet till två typer av boende för de som fyllt 65 år, seniorboende och 

trygghetsboende. Kön till boendet är gemensam och administreras av Bostadsstiftelsen 

Signalisten. 

Det upplevs oklart vad respektive boende erbjuder och det finns behov av att tydliggöra det samt 

vem som har ansvar för innehållet i respektive boendeform. Det behöver göras tydligt för de som 

får erbjudande om boende i den ena eller andra boendeformen. 

 

Det behöver även göras tydligt vilken roll omvårdnadsförvaltningen har i de olika 

boendeformerna. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

- Vad är skillnaden på seniorboende och trygghetsboende? 

- Vem ansvarar för innehållet i respektive boende? 

- Vem ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om respektive boendeform? 

- Vilken roll har omvårdnadsnämnden i dessa olika boendeformer? 

 

Solna 29 november 2021 

 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna 
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§ 308 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om klargörande av 
skillnaden mellan Seniorboende och Trygghetsboende och 
vem som ansvarar för innehållet i respektive boendeform 
(KS/2021:226) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Huvudsta gamla skola 
 
Huvudsta gamla skola – som senast användes av Kulturskolan – ligger i hörnet Huvudstagatan / 
Storgatan och står sedan Kulturskolan flyttade ut huvudsakligen vakant. 
 
Lokalen har tydliga brister i tillgänglighet, vilket också var en starkt bidragande orsak till att 
Kulturskolan flyttades till lokaler vid Parkskolan i Hagalund. Den tillgänglighetsbrist som jag 
uppfattar som krångligast att åtgärda är det faktum att hiss helt saknas i byggnaden. 
Fastighetsavdelningen har prövat flera olika lösningar för att förse byggnaden med hiss, men 
ingen har varit möjlig att genomföra. Det finns bland annat en färdig skiss för en hiss på utsidan, 
men bygglov för denna kan inte ges då exteriören är q-märkt och inte får förvanskas. Utöver 
avsaknaden av hiss är andra större tillgänglighetsproblemen är att RWC helt saknas i byggnaden, 
och entréerna är inte försedda med ramper. Dessa problem med att säkerställa tillgänglighet 
kommer troligen behöva få en lösning även med en alternativ användning. 
 
Gällande detaljplan P93/1020 för fastigheten anger följande bestämmelser för huvudbyggnaden 
på tomten: 
S Skola 
q1 Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas 
 
Dessa bestämmelser försvårar alternativa användningar av byggnaden. Då den är planlagd som 
skola, skulle det krävas en bygglovsansökan för ändrad användning för att den skulle kunna 
användas på annat sätt, som med hänsyn till detaljplanebestämmelsen troligen inte skulle kunna 
beviljas, i vart fall inte permanent. Det gör det svårt att hyra ut byggnaden till exempelvis ett 
konstnärskollektiv eller liknande utan att först ändra detaljplanen ändras. Som beskrivet ovan 
hindrar q-märkningen dessutom att utvändigt göra åtgärder som skulle behövas för att säkra 
tillgänglighet i byggnaden. Det är troligen svårt att få bygglov för ändrad användning godkänt 
utan att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem. 
 
Huvudsta gamla skola är idag dessutom anpassad efter Kulturskolans tidigare verksamhet, bland 
annat i planlösning. För att kunna hyra ut lokalen så krävs sannolikt investeringar för att anpassa 
till hyresgäst, exempelvis vad gäller planlösning, troligen även ventilation, lås/larm och övriga 
hyresgästanpassningar beroende på vilken verksamhet som man tänkt sig i lokalerna. Därtill som 
ovan nämnt behöver tillgänglighetsanpassning göras. Att tekniska nämnden behöver göra 
investeringar i byggnaden betyder också att en potentiell hyresgäst behöver ha ekonomi för att 
klara av hyran, givet att staden inte har för avsikt att göra en minusaffär på uthyrningen. 
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. Hittills har det tyvärr 
inte varit möjligt att matcha lokalen med ett passande behov för Huvudsta gamla skola. 
 



I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Huvudsta gamla skola kan 
användas, att kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina 
tankar. Även om kanske inte alla tankar är exempelvis byggtekniskt, planjuridiskt, 
fastighetsekonomiskt och/eller i övrigt praktiskt genomförbara, så uppskattas tankar och idéer 
som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning. Självklart kommer 
fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Huvudsta gamla skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. En tydlig oh 
färdig helhetsplan för framtida användning finns i dagsläget alltså ännu inte, utan byggnaden 
kommer att hanteras inom ramen för det budgetuppdrag som getts till kommunstyrelsen och 
berörda nämnder om att göra en heltäckande inventering av stadens vakanta lokaler.  

 
2022-01-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 
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otorborgen.  

 M
otionen ansågs vara besvarad m

ed hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. M

en trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tom

ställda lokaler vi lyfte i vår m
otion.  

 H
uvudsta G

am
la skola i korsningen Storgatan/Arm

égatan byggdes 1909 och är en vacker 
byggnad som

 i m
ånga år använts som

 skola åt flera generationer Solnabarn. Senast 
nyttjades byggnaden som

 kulturskola fram
 till 2017 då verksam

heten flyttades över till 
Parkskolan, bland annat eftersom

 H
uvudsta gam

la skola inte är tillgänglighetsanpassad. 
Sedan dess har skolan m

estadels stått tom
, även om

 den em
ellanåt använts som

 
övningslokal till polisen.  
 Sedan vi läm

nade in vår m
otion har vi kontaktats av m

ängder av Solnabor som
 är 

intresserade av att hyra och använda lokalen. I synnerhet har m
ånga kulturutövare såsom

 
konstnärer och m

usiker uttryckt intresse för att återigen låta byggnaden kom
m

a till liv. M
en 

trots att H
uvudsta G

am
la skola har stått tom

 i snart fem
 år har åtm

instone inte vi hört ett ljud 
om

 varken planer för renovering eller för hur byggnaden ska användas fram
över.  

 Äldre byggnader kom
m

er m
ed vissa utm

aningar och renoverings- och anpassningsbehov, 
såsom

 i detta fall behov av tillgänglighetsanpassningar om
 lokalen ska användas av en 

bredare allm
änhet. M

en detta får inte vara ett hinder för oss att ta hand om
 de byggnader vi 

har. Vänsterpartiet ser det som
 prioriterat att vi tar hand om

 vårt kulturarv och ser till att våra 
äldre byggnader också används. I just fallet m

ed denna byggnad finns också väldigt m
ånga 

Solnabor som
 engagerar sig och har uttryckt önskem

ål om
 att fylla huset m

ed verksam
het. 

 M
ed anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska näm

ndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för H

uvudsta G
am

la skola? 
 

 
 Sandra Lindström

 
         Kerstin Scheutz 

Vänsterpartiet   
         Vänsterpartiet  

r 

r 
f 



Svar på interpellation om medicinsk bemanning på äldreboenden 
 
Tack för interpellationen. 
 
Sjuksköterskor har en viktig roll att fylla i Solnas äldreomsorg. Deras kompetens är 
förutsättningen för en kontinuerlig tillgång till medicinska insatser i äldrevården. Samtidigt 
bidrar de med stöd och vägledning till övriga personalen. 
 
Interpellanten hävdar att tillgång till sjuksköterskor inte alltid innebär fysisk närvaro. För 
Solnas del stämmer det inte: Enligt nuvarande avtal har alla vård- och omsorgsboenden i 
Solna sjuksköterskor fysiskt på plats under dygnets alla timmar och under årets alla dagar.  
 
Det innebär att Solna är en av få kommuner som har sjuksköterskor på äldreboenden även 
nattetid. Bemanningen på natten redovisas dock inte i Socialstyrelsens nationella Öppna 
jämförelser som endast visar tillgång under dagtid. Jag anser därmed att vi har en god 
bemanning av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden. 
 
Framtidens utmaning för samtliga Sveriges kommuner ligger i att rekrytera och bibehålla 
medicinsk kompetens på äldreboenden, däribland sjuksköterskor. I Solna har 
kompetensutvecklingsfrågan varit på agendan länge.  
 
Vi bedriver en rad kompetenshöjande satsningar, bland annat genom att låta personalen träna 
på Metodikum, vi genomför vidareutbildningar samt erbjuder uppdragsutbildningar inom 
särskilt identifierade områden. Genom äldreomsorgslyftet höjs undersköterskornas 
kompetens som på sikt kan avlasta sjuksköterskor med uppgifter som kan delegeras. På så 
sätt säkrar vi morgondagens sjuksköterskekompetens för en god vård och omsorg av äldre i 
Solna. 
 
1. Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas 
äldreboenden framöver? 
 
Planerna är att sjuksköterskor fortsatt finns tillgängliga på plats fysiskt dygnet runt, så som i 
nuvarande avtal. 
 
2. Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 
byggnadernas utformning? 
 
Solnasnittet är en heltidsanställd sjuksköterska per 16 patienter. Byggnadens utformning har 
ingen större betydelse för sjuksköterskebemanningen. 
 
 
Solna den 19 januari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
 

      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
gällande medicinsk bemanning på äldreboenden 
 

En av erfarenheterna från pandemin är att det finns brister i sjukvårdskunskap hos personalen i 

våra äldreboenden.  

 

De flesta av de som bor på äldreboenden har många och olika somatiska sjukdomar, men även 

demenssjukdomar. Är man inte sjuk så bor man som regel inte på ett äldreboende. 

 

Många professorer, forskare och andra kunniga inom området pekar på behovet av mer 

sjuksköterskekompetens. Det pekas även på att omvårdnadspersonal, undersköterskor och 

vårdbiträden har behov av mer sjukvårdkunskaper. 

 

Äldreboenden är olika byggda, har olika många våningar och överhuvudtaget olika utformning. 

Den fysiska utformningen av ett äldreboende har sannolikt betydelse för hur hög bemanningen 

av omsorgspersonal och sjuksköterskor behöver vara. 

 

Idag har alla äldreboenden i Solna tillgång till sjuksköterska hela dygnet, men tillgång till betyder 

inte alltid fysisk närvaro. Ingen hänsyn är tagen till byggnadernas utformning. 

 

Med hänvisning till ovan ställer jag följande frågor: 

 

• Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden 

ut framöver? 

 

• Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 

byggnadernas utformning? 

 

 

Solna 20 december 2021 

 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin  

~:.a 
~• Socialdemokraterna 



Svar på interpellation gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 
 
Tack Ruben Wågman och Ebbe Adolfsson för interpellationen som lyfter två viktiga ämnen, 
nämligen förekomst och spridning av gifter i värdefulla naturområden och hur planering av 
art- och biotopinventeringar går till.  
  
Den första frågan lyder “Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av 
mark i viktiga naturområden för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av 
gifter?” 
  
Svaret är nej. Om frågan avser huruvida vi i rent undersökande syfte gör förebyggande 
riskanalyser eller provtagningar i viktiga naturområden så är svaret att vi inte gör det. 
Möjligen avser frågeställarna inte slumpmässiga provtagningar där man från början inte vet 
vad man letar efter eller om man alls kommer hitta något på platsen, men det framgår inte 
riktigt av frågan. Situationen är oavsett vilket den att för att en provtagning ska vara effektiv 
behöver man redan på förhand veta vad man letar efter och var någonstans. Den här sortens 
provtagning är mer komplex än man kanske föreställer sig, det går inte att bara att stoppa ner 
en provsticka i marken för att få ett resultat utan man behöver både ha en tydlig bild av 
platsen och av vilka ämnen som ska analyseras. Det är näst intill omöjligt att göra en 
översiktlig ”scanning” av ett område då det blir som att leta efter en nål i en höstack. Det finns 
otroligt många tänkbara provpunkter och de kan ge väldigt olika utfall så det gäller att välja 
rätt ställen att mäta på. En halvmeter bort kan det vara mycket höga halter av ett ämne som 
inte överhuvudtaget påvisas på den plats du mäter. Undersökningarna måste därför vara 
väldigt precisa, för att leta på måfå riskerar att ge helt fel och missvisande resultat. Det kan 
givetvis både handla om att föroreningsproblematik överskattas och underskattas beroende på 
resultatet. Proverna är dessutom dyra och vi bekostar inga provtagningar själva eftersom 
principen att förorenaren betalar (polluter pays principle, PPP) är central i Miljöbalken. Det är 
därför markägaren (som dock givetvis i vissa fall kan vara Solna stad) eller den som har 
förorenat marken, om denne fortfarande går att få tag på och utkräva ansvar av, som står för 
att göra provtagningar.  
  
Det framförs i interpellationen att sanering av förorenad mark behöver ske omgående för att 
undvika spridning. Att rena naturen och våra ekosystem från gifter är självklart en 
grundläggande instinkt som jag delar. Det finns dock flera problem även med detta som inte 
gör det lika självklart som påståendet i interpellationen gör gällande. Olika kemikalier är olika 
lösliga, flyktiga, de sprids på olika sätt i mark, vatten och luft. Kombinationen av kemikalie 
och platsens geologi, hydrologi, kemiska markegenskaper med mera påverkar. Vissa 
föroreningar riskerar därför att lätt sprida sig medan andra är mindre spridningsbenägna och 
ligger stilla i marken fram tills man försöker gräva bort dem. Det kan med andra ord vara 
bättre att låta föroreningarna stanna i marken än att röra om i grytan, beroende på vad det 
gäller. Dessutom kan exempelvis en metall förekomma i olika former, där vissa är mer 
toxiska än andra.   
 
En förorening kan upptäckas genom exempelvis en färgskiftning i jordlagren, en avvikande 
doft eller vid provtagning. Om en förorening påträffas ska det alltid anmälas till staden så att 
miljöavdelningen kan utreda dess utbredning. Om någon, exempelvis markägaren, ska 
genomföra ett markarbete och man kan misstänka att det kan förekomma föroreningar i 
marken (man kanske vet att någon förorenande verksamhet har funnits på platsen tidigare) 
eller att markägaren under schaktarbeten upptäcker något avvikande då ställer 
miljöskyddsenheten också krav på provtagning.  



 
Men hur ska man då veta var det finns markföroreningar och av vilka slag? Jo, Länsstyrelsen 
genomförde en inventering av förorenade områden som avslutades 2015. Inventeringen 
gjordes med hjälp av med hjälp av MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, 
som är framtagen av Naturvårdsverket. MIFO går ut på att i första steget göra en genomgång 
av alla tillgängliga uppgifter, främst historiska, om vilken verksamhet som bedrivits på 
platsen, vilka ämnen som har hanterats med mera. Man använder kartor, arkiv, platsbesök och 
intervjuer. Därefter görs en första riskklassning av området. Riskklassningen utgår från 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå (halter och mängder), spridningsförutsättningar 
(hur och hur snabbt spridning kan ske) och skyddsvärde/känslighet (vilken exponering 
människor och miljön kan utsättas för och vilket skyddsvärde den berörda miljön har). Det 
finns fyra olika riskklasser: 

1. Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
2. Stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
3. Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö 
4. Liten risk för negativa effekter på människa och miljö. 

 
I Stockholms läns ”Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020-2030” som 
efterföljde Länsstyrelsens inventering framgår det att Solna har totalt 478 potentiellt eller 
konstaterade förorenade områden. Av dessa 478 tillhör 3 områden riskklass 1 och 13 områden 
riskklass 2. Det är dessa två riskklasser som prioriteras för vidare utredning och, vid behov, 
avhjälpande åtgärder. Länsstyrelsens bedömning är att de flesta av Sveriges misstänkta 
markföroreningar nu är kända och miljöavdelningen delar denna uppfattning. Därför 
prioriterar staden att arbeta med de områden som tillhör riskklass 1 och 2 framför att ställa 
krav på markägare att göra provtagningar på mark där vi inte har välgrundade misstankar om 
att vi kan hitta föroreningar. 
 
Den andra frågan lyder “Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska 
inventeras och utifrån vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter 
och biotoper?” 
 
Inventeringar är ett viktigt verktyg för att få kunskap om naturvärden och förekomst av olika 
arter. För att följa upp arters utveckling behövs dessutom återkommande inventeringar, precis 
som interpellanterna är inne på. Det är dock inte möjligt att övervaka samtliga arter som finns 
i Solna med hjälp av återkommande inventeringar, då det skulle kräva oöverskådliga resurser. 
Istället görs ett urval. Här finns det två parallella spår att arbeta utifrån skulle man kunna säga. 
För det första är de arter som finns i Solna resultatet av vilka livsmiljöer (biotoper och habitat) 
som finns här och hur väl de motsvarar arternas behov. Områdenas storlek och hur de hänger 
ihop med varandra (konnektivitet) är viktig, liksom tidigare och nuvarande markanvändning 
och skötsel. Naturliga förutsättningar spelar givetvis också roll, exempelvis tillgång till vatten, 
eller förekomst av sandig jord i södersluttning. Eftersom arter är beroende av biotoper och 
habitat kan vi få en ganska god övergripande bild av vilka arter som trivs i olika delar av 
Solna genom att kartlägga dessa biotoper. En biotopkartering görs med hjälp av satellitbilder, 
flygfoton och liknande data och ger enkelt förklarat en vegetationskarta. Detta gjordes över 
Solna både 2007 och 2019-2021. Det har även tidigare gjorts karteringar särskilt inriktade på 
ek-, lind- och tallandskapet i Solna 
  
Det andra parallella spåret är att göra inventeringar av särskilda arter eller artgrupper. Sådana 
görs för att få ännu bättre kännedom om kvaliteten på biotoperna och möjliggöra att följa upp 



utveckling och trender. Man kan särskilt peka ut fyra olika utgångspunkter för inventeringar 
som är särskilt givande: 

1. att inventera arter med specifika behov som också delas av andra arter. Kallas ofta 
paraplyarter eftersom åtgärder för att bevara arten även bidrar till att bevara dessa 
andra arter, som kommer med under paraplyet (t ex svartpälsbi, grönling, groddjur) 

2. att inventera arter som skapar livsmiljöer för andra arter. Kallas nyckelarter och 
åtgärder som gynnar dessa gynnar i förlängningen också många andra arter 

3. att inventera arter som är sällsynta eller utrotningshotade 
4. att inventera arter som har ett särskilt juridiskt skydd  

  
Solna stad har inventerat flera viktiga arter och artgrupper under de senaste åtta åren, 
nämligen: 

• 2014 Fladdermöss  
• 2015–2016 Vedlevande insekter på ek och tall, med särskild eftersökning av 

bredbandad ekbarkbock  
• 2016 Groddjur  
• 2017 Tallinsekter/spår av reliktbock och svart praktbagge, samt tallsvampen tallticka 
• 2018 Hackspettar, ugglor, rovfåglar  
• 2019 Pollinerande och sandlevande insekter, med särskild eftersökning av svartpälsbi  

  
Det har också genom åren gjorts ett flertal olika naturinventeringar, vilket är en typ av 
inventering där ett områdes biotoper karteras och en mängd arter inventeras. Inventeringen 
kan ha olika detaljeringsgrad, innefatta olika många artgrupper och arter. Fokus ligger på 
växter eftersom de utgör basen för de flesta andra arter. Naturinventeringar är naturligt nog 
mer resurskrävande än inventeringar av enstaka arter. Följande naturområden har 
naturinventerats vid något tillfälle: 

• 1998 Tivolihalvön 
• 1999 Sörentorp 
• 2003 Igelbäcken 
• 2005 Huvudsta 
• 2006 delar av centrala Solna 
• 2016-2017 Råstasjön 
• 2018 Tivolihalvön 

I slutet av 1980-talet gjordes också en översiktlig naturinventering av hela Solna.  
  
Genom att sammanfoga all information från biotopkarteringar med art- och 
naturinventeringarna samt uppgifter från Artportalen kan man få ett mycket gediget 
informations-, planerings- och skötselunderlag. Under 2020-2021 har kommunekologen 
arbetat med just detta under benämningen Solnas gröna infrastruktur. Detta är också 
anledningen till att inga nya inventeringar gjordes dessa år, då fokus istället lades på 
sammanvägningen av all tidigare insamlad data. Infrastrukturen handlar mycket om 
spridningsvägar och hur olika viktiga livsmiljöer hänger ihop med varandra och pekar ut på 
vilka platser i kommunen det förekommer särskilt viktiga biotoper eller arter. 
  
Kommunekologen bedömer i och med detta att de allra viktigaste artinventeringarna för att 
övervaka Solnas biologiska mångfald har utförts. Nu är det tid att börja återinventera arter, 
även om det kan vara motiverat att vid senare tillfälle inventera ytterligare arter eller 
artgrupper. Utöver att det har förflutit tid sedan de senaste inventeringarna har arternas 
livsmiljöer i vissa fall påverkats av åtgärder, antingen i form av exploatering eller särskilda 
skötselinsatser, eller både och, och därför finns anledning att följa upp vilka effekter dessa har 



fått. Under 2022 är två inventeringar planerade, dels av bredbandad ekbarkbock som är en 
starkt hotad art och som vi också har vidtagit åtgärder för och dels av fladdermöss som enligt 
lag har ett starkt skydd och som inte har inventerats systematiskt på åtta år. Det finns i övrigt 
inte någon fastställd tidplan för återinventeringar, men inriktningen är att återinventera i 
någorlunda kronologisk ordning, samt att vid behov lägga in någon ny inventering. Beroende 
på händelser i omgivningen och i staden kan det finnas behov att i vissa fall ändra ordningen. 
  
Med sammanvägningen av Solnas gröna infastruktur på plats blir också ett viktigt arbete 
framåt att applicera detta i alla planprocesser och andra åtgärder som påverkar biotoper och 
arter och att nyttja kunskapen i skötselarbetet. 
 
Solna 2022-01-19 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 



 
 

 

INTERPELLATION till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Victoria 
Johansson gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 

En viktig åtgärd en kommun kan vidta är att kontinuerligt inventera den biologiska mångfalden. 
Detta för att kunna skapa ett kunskapsunderlag över värdefull natur som kan användas till 
eventuella skyddsåtgärder, byggnation och stadsplanering. Från kommunens tidigare 
kartläggningar vet vi att metoden varit viktig, då exempelvis en i Sverige unik biart hittades vid 
inventering 2019, samt 28 växtarter vid Råstasjön som inte tidigare rapporterats från Solna. 
Inventeringarna har även visat att flera rödlistade arter finns inom kommunen, vilket belyser 
vikten av skyddsåtgärder. Under 2018-2019 genomfördes dock endast inventeringar av 3 olika 
kategorier av arter. Under 2022 planeras två artinventeringar. 

Det är av högsta vikt att antalet inventeringar håller en hög nivå för att inte riskera att missa 
eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. 

De naturinventeringar som skett inom Råstasjöns reservatområde behöver dessutom 
kompletteras för att säkerställa att de naturvärden som finns där ges tillräckligt skydd.  

För att säkerställa skydd av värdefull natur behöver kommunen också ta sitt ansvar för 
kontinuerlig kontroll och kartläggning av möjliga gifter i särskilt viktiga naturområden. Forskning 
visar att miljögifter kan ha stark negativ påverkan på biologisk mångfald. För mark som utsatts 
för föroreningar behöver sanering ske omgående för att undvika spridning. Uppgifter behöver 
även tas fram kring vilka typer av gifter det handlar om samt hur de kan påverka växter och 
levande organismer.  

Med bakgrund i ovanstående frågar jag: 

• Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av mark i viktiga naturområden 
för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av gifter? 

• Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska inventeras och utifrån 
vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter och biotoper? 

 

Solna 20 december 2021 

      

 

 

Ruben Wågman    Ebbe Adolfsson 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 206 
Exploateringsavtal kv Blåmesen mfl (KS/2021:235) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ”Överenskommelse om 
exploatering inom fastigheterna Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av 
mark” i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för kv Blåmesen m fl avseende ny skola och 
bostäder har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en överenskommelse om 
exploatering med överlåtelse av mark med fyra dotterbolag till Besqab AB. 
Överenskommelsen innebär att fem fastigheter styckas av från stadens fastigheter 
Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 och överlåts till fyra av Besqab AB helägda dotterbolag 
för ett överenskommet pris om cirka 595 000 000 kronor. Besqab ska genom dessa 
bolag uppföra 29 radhus och cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. 
 
För de två fastigheter som är avsedda för radhus ska 20 procent av köpeskillingen 
erläggas vid lagakraftvunnen detaljplan och resterande 80 procent vid tillträdet efter att 
fastighetsbildning har skett. Innan fastigheterna avsedda för flerbostadshus kan 
tillträdas måste den nya skolan vara uppförd och den befintliga Tallbackaskolan riven. 
För dessa fastigheter ska Besqab erlägga 50 procent av köpeskillingen vid tillträdet av 
fastigheterna och resterande 50 procent vid bygglov eller senast ett år efter tillträdet. 
Staden ska ersätta Besqab med 7 000 000 kronor för de merkostnader som uppstår med 
anledning av uppförandet av skyddsrum inom flerbostadshuset.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för 
Staden vid genomförandet av projektet är fastlagda och föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet under 
förutsättning att byggnadsnämnden överlämnar detaljplanen för antagande vid 
sammanträdet den 13 december 2021. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår 
förvaltningens förslag enligt bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Avslag till förvaltningens förslag 
 

I 
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 Signatur  
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

 
 
 
 
  



Solna den 20 december 2021 
Kommunstyrelsen, Ärende 6 

Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna 
Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av mark 

KS 2021:218 

Yrkande 

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har hela tiden motsatt oss rivningen av 
Tallbackaskolan samt det faktum att majoriteten vill stycka av och sälja av delar av 
skoltomten. Att kontinuerligt sälja av vår begränsade kommunala mark öppnar upp 
för många framtida problem och i detta fall sker det dessutom på bekostnad av 
barnens behov av lek- och rörelseyta. Det kan vi inte acceptera.  

För oss är det en självklarhet att området där Tallbackaskolan idag ligger ska förbli 
en tomt för skola och förskola och att Solna stad ska behålla rådighet över marken. 
Vi kan därför inte acceptera detta exploateringsavtal som medför att barnens lekyta 
säljs av för att staden ska få in exploateringsintäkter. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att exploateringsavtalet avslås.  

Sandra Lindström Eva Eriksson  
Vänsterpartiet  Socialdemokraterna 

Bilaga 2 till KS/2021-12-20 § 206

.-:,a 
~• Socialdemokraterna 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-07 

 KS/2021:218 
 
 
 

Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna Blåmesen 1 
och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av mark 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ”Överenskommelse om 
exploatering inom fastigheterna Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av mark” i 
enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för kv Blåmesen m fl avseende ny skola och bostäder 
har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en överenskommelse om exploatering med 
överlåtelse av mark med fyra dotterbolag till Besqab AB. Överenskommelsen innebär att fem 
fastigheter styckas av från stadens fastigheter Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 och överlåts till fyra 
av Besqab AB helägda dotterbolag för ett överenskommet pris om cirka 588 000 000 kronor. 
Besqab ska genom dessa bolag uppföra 29 radhus och cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. 
 
För de två fastigheter som är avsedda för radhus ska 20 procent av köpeskillingen erläggas vid 
lagakraftvunnen detaljplan och resterande 80 procent vid tillträdet efter att fastighetsbildning har 
skett. Innan fastigheterna avsedda för flerbostadshus kan tillträdas måste den nya skolan vara 
uppförd och den befintliga Tallbackaskolan riven. För dessa fastigheter ska Besqab erlägga 50 
procent av köpeskillingen vid tillträdet av fastigheterna och resterande 50 procent vid bygglov 
eller senast ett år efter tillträdet. Staden ska ersätta Besqab med 7 000 000 kronor för de 
merkostnader som uppstår med anledning av uppförandet av skyddsrum inom flerbostadshuset.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för Staden vid 
genomförandet av projektet är fastlagda och föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtalet under förutsättning att byggnadsnämnden överlämnar 
detaljplanen för antagande vid sammanträdet den 13 december 2021. 
 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 

Ärendet 

I SOLNASTAD 
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Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2021 ett ärende som gäller beslut 
om att överlämna en detaljplan för kv Blåmesen m fl till kommunfullmäktige för antagande. 
Detaljplanen möjliggör en ny modern skola med kapacitet för cirka 750-900 elever, 29 bostäder i 
form av radhus och ett kvarter med cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus med lokaler för 
centrumverksamhet i bottenvåningen. I skolan inryms även en fullstor idrottshall. Detaljplanen 
syftar till att skapa en sammanhållen stadsstruktur och en tryggare trafikmiljö i centrala Huvudsta 
genom att Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata. Objekt med höga naturvärden inom 
planområdet ges ett utökat skydd i detaljplanen. Både bostäder och skolbyggnad ska uppfylla 
kraven för minst miljöklass Svanen. 
 
Parallellt med detaljplanearbetet har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en 
överenskommelse om exploatering och marköverlåtelse med fyra dotterbolag till Besqab AB.  
Överenskommelsen ersätter den principöverenskommelse och markanvisning som staden 
tecknade med Besqab Projektutveckling AB. Samtliga rättigheter och skyldigheter har överlåtits 
från Besqab Projektutveckling AB till de nya bolagen. 
 
Överenskommelsen innebär att fem fastigheter ska avstyckas från stadens fastigheter Huvudsta 
3:1 och Blåmesen 1. Fastigheterna överlåts till fyra av Besqab AB helägda dotterbolag till ett 
överenskommet pris om cirka 588 miljoner kronor. I en första etapp avstyckas två fastigheter för 
radhus. Köpeskillingen för dessa fastigheter ska erläggas med 20 procent vid lagakraftvunnen 
detaljplan och resterade 80 procent vid tillträdet efter avslutad fastighetsbildning. I en andra etapp 
avstyckas tre fastigheter för bebyggelse med flerbostadshus och avstyckning och tillträde sker 
efter att den nya skolan har tagits i bruk och befintlig skola rivits. Köpeskillingen ska erläggas till 
50 procent vid tillträde efter att de nya fastigheterna har bildats och resterande 50 procent vid 
bygglov eller senast ett år efter tillträdet. 
 
Staden ansvarar dels för att riva den befintliga skolan när den nya skolan har färdigställts och 
skolverksamheten har flyttat, dels för att projektera och genomföra utbyggnaden av allmän plats 
och ledningsflytt. Bolagen förbinder sig att utföra och bekosta alla exploateringsåtgärder inom 
kvartersmark samt i anslutning till allmän plats. Utöver detta innehåller avtalet bestämmelser om 
att kommunala policys, såsom Solnas dagvattenstrategi, samt specifika dokument som har tagits 
fram för projektet, såsom gestaltningsprogram och miljöprogram ska följas.  
 
I de skolbyggnader som ska rivas finns skyddsrumsplatser. Staden utför och bekostar rivningen 
av dessa i samband med att skolan rivs. Bolagen ska på egen bekostnad återuppbygga samma 
antal platser inom flerbostadskvarteret. Utformningen ska följa lagstiftning och direktiv från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Staden ska ersätta bolagen för de merkostnader 
som detta innebär med totalt 7 000 000 kronor. 
 

Stadsledningsförvaltningens synpunkter 
Förvaltningen anser att överenskommelsen med marköverlåtelse med de av Besqab AB helägda 
bolagen tillgodoser Solna stads intressen. Det överenskomna byggrättspriset för bostäder speglar 
väl det bedömda marknadsvärdet för byggklara byggrätter i det aktuella området. Staden ansvarar 
dels för att riva den befintliga skolan när den nya skolan har färdigställts och skolverksamheten 
har flyttat, dels för att projektera och genomföra utbyggnaden av allmän plats i anslutning till 

I SOLNASTAD 
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kvartersmarken. Denna ansvarsfördelning skapar förutsättningar för en effektiv samordning med 
både skolverksamheten och de olika byggprojekten i området.    
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för Staden vid 
genomförandet av projektet är fastlagda och föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtalet under förutsättning att byggnadsnämnden överlämnar 
detaljplanen för antagande vid sammanträdet den 13 december 2021.  

I SOLNASTAD 
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000–0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad 

Staden, och Besqab Bostadsmark XXI AB (org. nr 559175–9500), nedan kallad Bolag 1, 

Besqab Bostadsmark XXII AB (Org. nr 559175-9534), nedan kallad Bolag 2, Besqab 

Bostadsmark XXIII AB (Org.nr 559175-9542), nedan kallad Bolag 3, samt Besqab 

Bostadsmark XXIV AB (Org. nr 559175-9559), nedan kallad Bolag 4, nedan gemensamt 

kallade Bolagen har under de förutsättningar som anges i § 4.10 nedan träffats följande 

Överenskommelse  om exploater ing inom 
fast igheterna  Blåmesen 1  och Huvudsta  3 : 1  

med över låte lse  av  mark  

 

BAKGRUND 

 

Solna kommun och Besqab Projektutveckling AB träffade 2021-05-15 en 

principöverenskommelse med markanvisning avseende utveckling av fastigheterna 

Blåmesen 1, del av Huvudsta 3:1. Efter överenskommelse har Solna kommun och Besqab 

Projektutveckling AB överlåtit samtliga rättigheter och skyldigheter enligt tidigare träffad 

principöverenskommelse (se ovan) till Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 och Bolag 4 (Bolagen). 

Föreliggande överenskommelse om exploatering fullföljer och ersätter 

principöverenskommelsen med markanvisning i sin helhet. 

 

§ 1 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

 
1.1 Markägande och markanvisning  

Staden är ägare till fastigheterna Blåmesen 1, Huvudsta 3:1, nedan kallad Fastigheten. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-15 att till Bolagen anvisas de delar av Stadens 

fastigheter Blåmesen 1, Huvudsta 3:1, nedan kallad Markområdet, som markerats på 

bifogad detaljplanekarta, Bilaga 1. Fastigheten och Markområdet benämns nedan 

gemensamt Exploateringsområdet. 

 

 
1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Blåmesen 1 m.fl. antages 

och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag BND 

2019:201, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska 

område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet.  

 

 
1.3 Övriga lov och tillstånd 

Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs 

för att exploateringen skall kunna genomföras. Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka 
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för att nödvändiga lov och tillstånd skall kunna beviljas respektive inhämtas. Exploatören 

ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. 

 

 

§ 2 

FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE MM  

 
2.1 Överlåtelse av kvartersmark 

Överlåtelsen av kvartersmark kommer ske i två etapper, Etapp 1 som omfattar radhusen, 

och Etapp 2 som omfattar flerbostadshusen. Totalt ska fem separata fastigheter överlåtas 

till de fyra olika bolagen enligt följande: 

 

Etapp 1 

Staden överlåter med äganderätt till Bolag 1: 

1) Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Solna Huvudsta 3:1, markerad 
med orange färg i Bilaga 2 (Fastighet 1, ca 1508 m2) och 

2) Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Solna Huvudsta 3:1, markerad 
med gul färg i Bilaga 2 (Fastighet 2, ca 1653 m2) 

 

Etapp 2 

Staden överlåter med äganderätt till Bolag 2: 

• Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Solna Huvudsta 3:1 och 
Blåmesen 1, markerad med röd färg i Bilaga 2 (Fastighet 3, ca 2000 m2)  

 

Staden överlåter med äganderätt till Bolag 3: 

• Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Solna Huvudsta 3:1 och 
Blåmesen 1, markerad med grön färg i Bilaga 2 (Fastighet 4, ca 2460 m2)  

 

Staden överlåter med äganderätt till Bolag 4: 

• Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Solna Huvudsta 3:1 och 
Blåmesen 1, markerad med blå färg i Bilaga 2 (Fastighet 5, ca 3009 m2) 

 

 

Bolagen, som har besiktigat Markområdet, förklarar sig härmed godta Markområdets skick 

och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och brister i 

Markområdet. Beträffande markföroreningar se § 2.7 nedan. 

För överlåtelsen av Fastighet 1-5 ska Bolagen till Staden utge en preliminär köpeskilling om 

totalt 

FEMHUNDRAÅTTIOÅTTAMILJONERFYRAHUNDRAFEMTIOFYRATUSENFEM

HUNDRA (588 454 500) kronor. 

 

Köpeskillingen fördelas enligt följande: 

För Fastighet 1 ska Bolag 1 till staden utge en preliminär köpeskilling om 48 808 500 

kronor. 
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För Fastighet 2 ska Bolag 1 till staden utge en preliminär köpeskilling om 51 207 000 

kronor. 

För Fastighet 3 ska Bolag 2 till staden utge en preliminär köpeskilling om 130 482 500 

kronor. 

För Fastighet 4 ska Bolag 3 till staden utge en preliminär köpeskilling om 182 203 000 

kronor. 

För Fastighet 5 ska Bolag 4 till staden utge en preliminär köpeskilling om 175 753 500 

kronor. 

 

Köpeskillingen enligt denna paragraf § 2.1 ovan är baserad på ett markpris i prisläge 2021-

02-15 (Värdetidpunkten) om 19 500 kr per m2 ljus BTA (B i nedanstående formel) och en 

beräknad värdegrundande area om 30 386 m2 ljus BTA, motsvarande Stadens andel av den 

totala byggrätten inom Exploateringsområdet enligt § 2.1 ovan. Köpeskillingen för lokaler 

är baserad på ett markpris om 4 000 kr per m2 ljus BTA. 

 

Köpeskillingens erläggande 

Radhus: 

Köpeskillingen för radhusen, Fastighet 1 och 2, skall erläggas i samband lagakraftvunnen 

detaljplan med 20 procent och resterande 80 procent i samband med tillträde när 

fastigheterna är bildade, ca 1 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Tidpunkt för 

köpeskillingens slutliga erläggande är i bestämmelserna om indexreglering nedan benämnd 

Tillträdesdag 1. 

 

Flerbostadshus: 

Köpeskillingen för flerbostadshusen, Fastighet 3-5, skall erläggas i samband med tillträde 

med 50 procent när skolan är riven och fastigheterna är bildade och resterande 50 procent 

vid godkänt bygglov, dock senast ett år efter tillträdet. Tidpunkt för köpeskillingens slutliga 

erläggande är i bestämmelserna om indexreglering nedan benämnd Tillträdesdag 2. 

 

Ett villkor för respektive tillträde av fastigheterna är att nödvändiga tillstånd och dispenser 

gällande nedtagning av träd/trädallé finns beviljade och laga kraftvunna. 

 

Ovanstående köpeskilling i kr/m2 skall regleras – uppåt eller nedåt – fram till 

tillträdesdagen i relation till prisförändringarna vid försäljningar av bostadsrätter på den 

öppna marknaden.  

 

På tillträdesdagenarna (Tillträdesdag 1 respektive Tillträdesdag 2) skall slutlig köpeskilling 

erläggas med ett belopp som motsvarar den totala värdegrundande bruttoarean, m2 ljus 

BTA, som medges enligt beviljat Bygglov multiplicerad med ett i enlighet med 

nedanstående formel indexjusterat pris i kr per m2 (A i nedanstående formel). 

 

A = B + 25 % * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 ljus BTA 

B = pris vid Värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea 

i Solna som på tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 
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D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter i Solna enligt Mäklarstatistik uttryckt i 

kr/m2 lägenhetsarea vid Värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel enligt Stadens uppfattning inte är användbar på grund förändring 

av eller upphörande av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, skall reglering ske 

med stöd av konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att ersätta detta. 

Köpeskillingen skall dock justeras med stöd av ovanstående formel fram till den tidpunkt 

statistiken förändras/upphör och med KPI för tiden därefter till och med tillträdesdagen. 

 

I ovan nämnda köpeskilling ingår gatukostnadsersättning enligt § 2.6 nedan. 

 

 

Indexreglering avseende byggrättspriset avseende lokaler 

Ovanstående pris i kronor per m2 ljus BTA för lokaler är bestämt i prisläge 2021-02-15 

(Värdetidpunkten) och skall regleras – upp eller ner – fram till tillträdestidpunkten med 

100% av förändringen av MSCI Sweden Annual Property Index, Värdeförändring, Kontor 

Stockholms innerstad (innerstaden utom CBD) framtaget av MSCI. Detta index visar 

värdeförändring för bebyggda fastigheter under kalenderår och tas fram senast under april 

månad nästföljande år.  

 

Per 2019-12-31 (indextal för år 2019) är indextalet 610 enheter (1983-12-31=100).  

 

När indextalet för år 2020 har publicerats beräknas indextalet per 2021-02-15 genom linjär 

interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2019 och 2020. Det på detta sätt 

beräknade indextalet benämns nedan startindex. 

 

Vid tillträdesdagen beräknas köpeskillingen enligt följande: 

 

1. Om ett startindex enligt ovan har kunnat beräknas:  

 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCIs indextal avser 

och KPI för den månad som infaller två månader före tillträdesdagen. Priset på 

tillträdesdagen beräknas som priset vid värdetidpunkten multiplicerat med 

förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

2. Om ett startindex enligt ovan inte har kunnat beräknas:  

 
Tillträdesdagen beräknas som priset vid värdetidpunkten multiplicerat med 

förhållandet mellan KPI för den månad som infaller två månader före 

tillträdesdagen och KPI för februari månad 2021. 

 

 
 
2.2 Överenskommelse om fastighetsbildning 

Staden ansöker om erforderlig fastighetsbildning för att bilda Fastighet 1-5 med utformning 

enligt §2.1 och Bilaga 2 och Bolagen svarar för samtliga kostnader som uppkommer i 

samband med fastighetsbildningen. Ansökan skall lämnas in till Lantmäteriet senast sex 
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månader efter undertecknandet av denna överenskommelse om exploatering. Parterna skall 

medverka till att fastighetsbildning kan ske så snart som möjligt efter det att Detaljplanen 

vunnit laga kraft.  

 

Fastigheterna skall på tillträdesdagen överlämnas evakuerade och avröjda om inte parterna 

överenskommer om annat. Staden garanterar att Fastighet 1-5 på tillträdesdagarna (Tillträde 

1 respektive Tillträde 2) inte besväras av inteckningar, servitut, nyttjanderätter, 

inskrivningar eller andra rättigheter som gäller mot varje ägare av egendomen.  

 

Sedan Bolagen erlagt slutlig köpeskilling för Fastighet 1-5 ska Staden överlämna 

undertecknade och bevittnade köpebrev avseende Fastighet 1-5. 

 

Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för Fastighet 1-5 i mindre 

utsträckning ändras skall överenskommelse om fastighetsbildning enligt denna 

överenskommelse i stället avse de vid förrättningen bestämda områdena. 

 

 
2.3 Servitut 

Belysning och ledningar mm 

Bolagen medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom 

Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och 

ombygga allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom det område som 

bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, samt belysning och skyltar för allmänna gator och vägar. 

 

Bolagen medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i 

Bolagens fastigheter Fastighet 1-5 till förmån för Stadens fastighet Huvudsta 3:1.  

 

Dagvatten och grundläggning 

För att det ska vara möjligt att bygga de nya bostadshusen så som Detaljplanen medger och 

förespråkar måste dagvattenledningar och grundläggning hörande till de nya bostadshusen 

placeras under mark på Stadens intilliggande fastighet. För dagvatten- och 

grundläggningsanläggningarna tecknas därför servitutsavtal, Bilaga 6(A,B,C,D,E) 

 

Staden medger att ovan angiven rättighet får inskrivas som servitut med bästa rätt i Stadens 

fastigheter Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1. 

 

 
2.4 Gemensamhetsanläggningar 

Bolagen förbinder sig även att med övriga ägare eller tomträttshavare till de fastigheter som 

skall anslutas till anläggningarna snarast träffa överenskommelse angående dessa. I 

överenskommelserna skall regleras anläggningarnas läge och utformning, utrymmen som 

skall upplåtas för anläggningarna, ersättningar och grunder för ersättningar som skall 

betalas med anledning av anläggningarna samt formerna för anläggningarnas förvaltning. 

 

 
2.5 Gatukostnader, anslutningsavgifter mm 
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Bolagen såsom ägare till Fastigheterna 1-5 är befriade från gatukostnadsersättning enligt 

Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra 

allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Bolagen svarar för alla övriga kostnader inom Markområdet (Fastigheterna 1-5, enligt 

Bilaga 2) såsom kostnader för anslutning av vatten och avlopp, el och fjärrvärme mm. 

 

 
2.6 Markföroreningar 

Kvartersmark  

Bolagen skall svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den 

blivande kvartersmarken, inklusive eventuell marksanering/efterbehandlingsåtgärder. 

Kvartersmarken skall utformas med utgångspunkt i det gestaltningsprogram som tas fram. 

Beträffande den mark som Staden enligt § 2 skall överlåta till Bolagen tar Staden inte på sig 

några kostnader för marksanering /efterbehandlingsåtgärder som krävs i enlighet med den 

miljötekniska utredningen, Bjerking rev dat 2020-12-22. Skulle större föroreningar utöver 

vad som framgår i nämnda utredning påträffas i samband med schaktningsarbeten har 

Bolagen rätt att uppta särskild förhandling med Staden om kostnaden. 

 

Staden skall ansvara för rivningen av den nuvarande skolan efter att den nya skolan har 

färdigställts och skolverksamheten har flyttat. 

 

Bolagen ansvarar för samtliga arbeten och kostnader (med reservation enligt ovan 

angående större föroreningar) för att sanera marken inom Exploateringsområdet i den 

omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i enlighet med Detaljplanens 

bestämmelser.  

 

2.7 Skyddsrum 

I de skolbyggnader som Staden ska riva finns för närvarande 416 skyddsrumsplatser. 

Staden utför och bekostar rivningen av dessa i samband med att skolan rivs. 

 

I och med detta avtal ansvarar Bolagen för att på egen bekostnad och inom Fastighet 3-5 

återuppbygga 416 skyddsrumsplatser. Skyddsrummen skall utformas i enlighet med lag 

(2006:545) om skyddsrum, annan erforderlig lagstiftning och i enlighet med direktiv från 

Myndigheten för samgällskydd och beredskap (MSB). 

 

Staden skall utge ersättning till Bolagen om totalt 7 000 000 kronor (Sjumiljonerkronor) 

som ersättning för att Bolagen på dess bekostnad uppför skyddsrumsplatser på 

Exploateringsfastigheten. Ersättningen regleras mellan Staden och Bolagen i samband med 

att Bolagen erlägger slutlig köpeskilling för Tillträde 2. 

De återuppbyggda skyddsrummen ska erhålla godkända krav och skyddsrumsstatus efter 

slutbesiktning av oberoende skyddsrumssakkunnig.  

 

 

§ 3 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 
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3.1 Samordning och tidplan 

Staden och Bolagen förbinder sig ömsesidigt att genomföra sina respektive 

exploateringsåtgärder på kvartersmarken respektive på allmän plats, inom och i anslutning 

till Exploateringsområdet, i enlighet med Detaljplanen och denna överenskommelse om 

exploatering, och att kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i 

utformning och kvalitet.  

 

Bolagen är skyldig att samordna sina entreprenader med Stadens olika entreprenörer och 

med berörda ledningsägare. 

 

Genomförandet av exploateringen är tänkt att genomföras enligt den preliminära 

huvudtidplan som framgår av Bilaga 7. 

 

Staden och Bolagen skall gemensamt upprätta en huvudtidplan för exploateringen. Bolagen 

är medveten om att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt kommer att 

genomföras i och omkring Solna de kommande åren, vilket kan påverka framkomligheten 

på Stadens gatunät. Bolagen är införstådd med att en samordning med andra projekt kan 

behöva ske och att detta kan påverka tidplan och genomförandeplanering för exploatering 

av Exploateringsområdet. 

 

Bolagen skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en 

acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

 
3.2 Bebyggelse inom Exploateringsområdet 

Bolagen avser inom Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen uppföra 

bostadsbebyggelse innehållande ca 250 lägenheter omfattande ca 25 257 kvm BTA samt ca 

29 Radhus omfattande ca 5 129 kvm BTA. Bolagen ansvarar för och bekostar projektering 

samt bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken inom Markområdet. Bolagen 

ansvarar för och bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- och 

anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid kvartersmarken och som är 

en följd av Bolagens bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och 

utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten skall utföras i samråd med Staden 

och enligt Stadens standard. 

 

Bolagen bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att bebyggelsen 

inom Markområdet skall erhålla erforderligt skydd mot buller och vibrationer från vid 

tidpunkten för inflyttningen omgivande verksamheter.  

 

Ansvaret för projektering och byggande av kommunala anläggningar regleras i § 3.6 nedan. 

 

 
3.3 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna 

utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet/Planområdet med 

utformningen av allmän plats inom och intill Exploateringsområdet/Planområdet har 

Staden, genom dess byggnadsnämnd, i samråd med Bolagen, upprättat ett 
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gestaltningsprogram, Bilaga 8. Detta gestaltningsprogram skall utgöra ett för Bolagen och 

Staden gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering och uppförande av 

bebyggelse och allmän plats inom Exploateringsområdet. Bolagen åtar sig att vid 

projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar på 

kvartersmark, liksom vid projektering, upphandling och genomförande av 

anslutningsarbeten på allmän plats, följa gestaltningsprogrammet och ha kostnadsansvaret 

för dess genomförande. Eventuella avsteg från gestaltningsprogrammet skall godkännas av 

Staden. Utgångspunkten vid avsteg skall vara att kvaliteten avseende såväl arkitektonisk 

utformning som material skall vara minst på samma nivå som i gestaltningsprogrammet.  

 

Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Exploateringsområdet skall anordnas och 

bekostas av Bolagen. Förslag till exteriör konstnärlig utsmyckning skall tas fram i samråd 

med Staden i samband med bygglovsansökan för exploateringen inom 

Exploateringsområdet. 

 

 
3.4 Teknisk försörjning 

Den bebyggelse som Bolagen uppför inom Exploateringsområdet skall vara möjlig att 

ansluta till fjärrvärmenätet, om inte ett mer miljövänligt alternativ kan redovisas. 

 

Hantering av hushållsavfall i flerbostadskvarteret (Tillträde 2) skall ske genom 

sopsugsanläggning i enskild regi.  

 

 
3.5 Kommunala anläggningar  

Staden svarar för och bekostar utbyggnaden av erforderliga gator och övriga kommunala 

anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till Exploateringsområdet.  

 

 
3.6 Ledningar 

Ledningsflytt 

Staden skall bekosta all ledningsflytt till följd av Bolagens bygg- och anläggningsarbeten i 

enlighet med blivande avtal mellan Staden och berörda ledningsägare 

Exploatören bekostar alla ledningsåtgärder inom Exploateringsområdet samt följdåtgärder 

utanför Exploateringsområdet 

 
3.7 Åtgärder under byggtiden 

Allmän platsmark 

Bolagen ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation såväl intill 

Markområdet, som intill eventuellt område för byggetablering utanför Exploaterings-

området, inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 

 

Bolagen skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa till 

Markområdet angränsande park- och naturmark med ett stabilt två meter högt stängsel. 

Stängslet skall sitta maximalt en meter utanför Markområdets gräns och får ej förankras i 

befintlig vegetation. Staden skall beredas möjlighet att inspektera stängslets placering innan 
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markarbeten sätts igång. Bolagen ansvarar för att Bolagen, eller av Bolagen anlitad 

entreprenör, inte på något sätt nyttjar angränsande mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 

 

Vid skador på träd med stamdiameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark skall Bolagen utge vite 

enligt nedan per skadat träd. Vid annan skada ansvarar Bolagen för att reparera skadan, 

eller för att bekosta Stadens reparation av skadan.  

 

Beräkning av vitesbelopp 

Storleken på vitet enligt ovan beräknas utifrån trädets värde före skadan och skadans 

omfattning, i enlighet med vad som framgår av bifogad formel och skaderegleringsmatris, 

Bilaga 5.  

 

Viten och krav på återplantering kommer inte att falla ut eller ställas i de fall Bolagen 

genom fotografier och annan erforderlig dokumentation kan påvisa att de i åtgärdsplanen 

föreskrivna skyddsåtgärderna efterlevts till fullo samt att skador på träd och annan 

vegetation som omfattas av denna § 3.8 och som uppkommit under den tid exploateringen 

pågått inte har uppkommit på grund av försumlighet från Bolagen eller av Bolagen anlitad 

entreprenör. 

 

 
3.8 Provisorier under genomförandet  

Bolagen skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning till 

Markområdet som erfordras för exploateringens genomförande. 

 

Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) inom och i anslutning till 

Markområdet skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden kunna 

användas för sitt ändamål. Bolagen skall svara för att det under hela byggnadstiden finns 

erforderliga trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta enligt Stadens 

anvisningar. 

 

Bolagen skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden 

för rättighetshavare utanför Markområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger 

inom Markområdet.  

 

 
3.9 Byggetablering  

Byggetablering skall i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och 

Bolagen bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för 

byggetablering, skall Exploatören tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, i 

god tid före byggstart samråder med Stadens tekniska förvaltning om vilka ytterligare ytor 

som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Bolagen skall ansöka om polistillstånd för den med 

Stadens tekniska förvaltning överenskomna etableringsytan.  
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Bolagen skall tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, håller sig inom 

Exploateringsområdet och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 

ordningslagen. Bolagen är införstådd med att Stadens tekniska förvaltning kan komma att 

kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Bolagen eller dess entreprenör nyttjar 

mark utanför Exploateringsområdet och den godkända byggetableringsytan.  

 

Markområdet och den godkända byggetableringsytan skall avgränsas med ett stabilt två 

meter högt stängsel. Bolagen ansvarar för att markområdet och den godkända 

byggetableringsytan hålls i ett säkert och vårdat skick. 

 

 
3.10 Miljöprogram  

Staden och Bolagen har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering och 

handlingsplan för kv Blåmesen, Bilaga 3, 3A samt 3B med syfte att sammanfatta miljömål 

samt åtgärder och uppföljning.  

 

Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och 

åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd. 

Miljöprogrammet med handlingsplan skall följas intill dess överenskommelse träffats 

mellan parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Bolagen. 

 

Bolagen skall upprätta ett kontrollprogram för den miljö- och omgivningspåverkan som 

kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall även innehålla åtgärder för att 

minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet skall tas fram i samråd med miljö- och 

byggnadsförvaltningen och skall vara fastställt senast två månader före byggstart. Bolagen 

skall stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet. 

 

 
3.11 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi, Bilaga 4 samt till detaljplanen knuten 

dagvattentutredning Bilaga 4A, förbinder sig Bolagen att rena dagvatten inom 

kvartersmarken från tungmetaller och andra miljögifter, samt att omhänderta detta 

dagvatten på kvartersmark inom Markområdet. Den slutliga dagvattenhanteringen för 

kvartersmarkens dagvatten ska tillämpa de i dagvattenutredning Bilaga 6, föreslagna 

åtgärderna. 

  

Bolagen ansvarar för att informera om/anmäla de dagvattenanläggningar som anläggs i 

samband med exploateringen inom Markområdet. 

Informationsblankett/Anmälningsblankett skall skickas till Stadens miljö- och 

byggnadsförvaltnings miljöskyddsenhet i enlighet med Stadens rutiner. Vid bedömning och 

anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i 

sitt ställe. 

 

 
3.12 Informationsskyltar 

Bolagen förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt 

informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 
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medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet skall 

utformas efter anvisningar från Staden. 

 
3.13 Parkering 

Staden och Bolagen är överens om att cykelparkering inomhus och utomhus ska räknas 

som att det ligger i markplan så länge tillträde inte förutsätter användande av hiss eller 

trappa. Tillträde kan ske direkt från gata, via innergård eller via korridor eller garage med 

entré i markplan. Ramp som uppfyller tillgänglighetskrav enligt BBR får vara en del av 

förflyttningsväg från gata till cykelparkering. 

§ 4 

ÖVRIGA VILLKOR  

 
4.1 Upplåtelse av bostäder 

Bostäderna avses upplåtas med bostadsrätt/ägarlägenheter/äganderätt/hyresrätt.  

 

 
4.2 Anvisning av bostäder 

Exploatören äger själv att förmedla lägenheterna. 

 

 
4.3 Säkerhet 

Moderbolagsgaranti 

För Bolagens fullgörande av samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse 

överlämnas en garantiförbindelse från Besqab Projekt och Fastigheter AB (org.nr. 556345-

6416) innebärande en borgen såsom för egen skuld och med solidariskt ansvar med 

Bolagen gentemot Staden. 

 

 
4.4 Överlåtelse av överenskommelsen 

Bolagen förbinder sig vid vite av 10 000 000 kronor i penningvärde 2021-12-01 att vid 

överlåtelse av äganderätten till fastigheter inom Markområdet tillse att de nya ägarna 

övertager samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering genom att i 

respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av 10 000 000 kronor i penningvärde 2021-12-01, i av 

Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Bolagen träffat 

överenskommelse om exploatering avseende fastigheten Fastighetsbeteckning/kv 

Kvartersnamn daterat …………………. Överenskommelsen om exploatering bifogas i 

avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare 

binds vid överenskommelsen, vilket skall fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 

sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till 

Solna stad med 10 000 000 kronor i penningvärde 2021-12-01. Motsvarande ansvar skall 

åvila varje ny köpare. 
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Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 

 

Bolagen äger inte rätt att överlåta överenskommelsen om exploatering utan Stadens 

skriftliga medgivande. Bolagen skall snarast efter det att överlåtelse skett, till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

Om Bolagen skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller 

det index som kan komma ersätta det. 

 

 
4.5 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse om exploatering får endast göras genom 

en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Bolagen. 

 

 
4.6 Hävning 

Vid väsentligt brott mot denna överenskommelse om exploatering äger parterna häva 

överenskommelsen om inte rättelse sker inom skälig tid efter skriftlig tillsägelse därom. Vid 

hävning skall ekonomisk reglering utgå för skada som är anledning till hävningen. 

 

 
4.7 Force majeure 

Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte 

råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part 

från fullgörelse av berörd förpliktelse. 

 

Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av 

force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig 

att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt denna överenskommelse om exploatering. 

 

 
4.8 Ansvar för skada 

Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i 

samband med utförandet av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 

Part ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma 

vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt denna överenskommelse om exploatering. 

 

 
4.9 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed 

sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av 

svensk rätt. 

 

 
4.10 Överenskommelsens eventuella upphörande 
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Efter att samtliga punkter i denna överenskommelse uppfyllts skall Bolagen anmäla detta 

till Staden. Om Staden godkänner att alla åtaganden är genomförda kan parterna genom 

tilläggsöverenskommelse till överenskommelsen bekräfta att parterna är överens om detta 

samt att överenskommelsen därmed upphör att gälla. Staden avgör ensam om en sådan 

tilläggsöverenskommelse kan träffas. 

 

 
4.11 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten 

om inte  

 

dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-04-30 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-04-30 antar ny detaljplan enligt § 1.2 genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Bolagen är medvetna om  

 

att Solnas byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen 

och andra beredningsåtgärder. Bolagen är även medveten om att sakägare har rätt att 

anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli 

föremål för rättsprövning, 

 

att denna överenskommelse inte är bindande för kommunens myndighetsutövande 

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

*  *  *  *  *  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit 

var sitt. 

 

 

Solna den       

 

För Solna kommun genom dess  För Bolagsnamn 

kommunstyrelse  

 

 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 
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 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

Bevittnas: 

 

 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 

 

 

 
BILAGOR: 

1. Detaljplanekarta med Markområdet markerat. 

2. Gestaltningsprogram 

3. Miljöprogram/Miljöplan 

3A. Miljökontrollplan 

3B. Krysslista 

4. Solna stads Dagvattenstrategi 

 

BORGENSFÖRBINDELSE 

 

För det rätta fullgörandet av Bolagens samtliga förpliktelser enligt Överenskommelsen går 

undertecknat bolag till Bolagen ovillkorligen i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) och med 

solidariskt ansvar med Bolagen gentemot Staden. 

Tillämplig lag och tvistelösning i enlighet med § 4.9 i Överenskommelsen ska gälla även för denna 

borgensförbindelse. 

 

Danderyd den …………………………… 

 

För Besqab Projekt och Fastigheter AB (556345-6416)  

 

 

……………………………………………………………….  …………………………………………………………………. 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

……………………………………………………………….  …………………………………………………………………. 
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4A. Dagvattenutredning 

5. Trädvitesbilaga 

6A. Servitutsavtal Bolag I 

6B. Servitutsavtal Bolag II 

6C. Servitutsavtal Bolag III 

6D. Servitutsavtal Bolag IV 

6E. Kartbilaga till servitutsavtal I-IV  

7.    Tidplan 

8.    Gestaltningsprogram 

 
 



Bilaga 1 – Exploateringsavtal
Besqab, kv. Blåmesen m.fl.

Yta från Huvudsta 3:1

Yta från Blåmesen 1
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Dela ljplan för 

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

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Administrativ och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

GATA1 Huvudgata 

GCVÄG1 Gång- och cykelväg 

GATA2 Lokalgata 

(GÅNG1) Gångtunnel 

PARK Park 

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

B Bostäder 

B1 Radhus 

Minst 20 % av entrévånings fasad mot GATA1 ska utgöras avC1 lokaler för centrumändamål 

C2 Centrumändamål tillåts i bottenvåning mot GATA1 

E Tekniska anläggningar 

P Parkering 

S Skola 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

e1 Maximalt totalt 500 kvm BTA och 4 m maximal byggnadshöjd för 
komplementbyggnader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

e2 Totalt maximalt 200 kvm BTA och 4 m maximal byggnadshöjd för 
komplementbyggnader ovan planterbart bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

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

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Utformning 

f1 För lägenheter 35 m2 eller större ska minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad 
sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f2 Balkong och burspråk som vetter mot öster får kraga ut till ett djup 
om max 1,3 m från fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f3 Takvinkeln ska vara 30-40 grader och tak ska uppföras som 
sadeltak i plåt.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f4 Räcken och avskärmningsskärmar till terrasser får överstiga 
totalhöjden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f5 Terrasser på översta våningen ska uppföras med ett djup av minst 
2 m från underliggande fasadliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f6 Balkong , terrass och burspråk mot Armegatan får ej kraga ut 
utanför fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f7 Balkong får ej uppföras mot GATA1 eller GATA2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f8 Balkong och burspråk får ej uppföras på gavel mot väster,  4 kap. 16 § 1 
st 1 p. 

f9 Balkong på den västra fasaden ska uppföras med avstånd om 
minst 5 m från GATA1,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f10 Byggnad får uppföras i högst 7 våningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f11 Balkong och burspråk ska uppföras med en frihöjd om minst 4,5 
meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f12 Över högsta tillåtna totalhöjd får tekniska anläggningar, till en yta av 
max 100 kvm, och lanterniner, till en yta av max 600 kvm, uppföras. 
De får ha en maxhöjd på 4 m och ska vara indragna minst 4 m från 
fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f13 Balkong och burspråk som vetter mot GCVÄG1 och GATA2 ska 
uppföras med en frihöjd om minst 3.5 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Balkong - och terrassräcke som vetter mot GATA1, GATA2 och GCVÄG1 ska utföras med 
pinnräcken av stål. Dessa balkonger får ej glasas in.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Utförande 
b1 Ventilationen ska utföras med friskluftsintag på fasad bortvänd från 

Armégatan eller på tak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b2 Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,  4 kap. 16 § 1 

st 1 p. 

b3 Minst 65 % av takytan ska vara vegetationsklädd med djup om 
minst 0,1 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b4 Förgårdsmark vid huskropparnas slut ska förses med 2 meter höga 
bullerskärmar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b5 Marken för bebyggas till 50 %, övrig markyta får byggas under 
(över) med planterbart bjälklag,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Entréer mot GCVÄG1 får ej uppföras på nivå lägre än +23.5 meter över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 
p. 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Marken ska anläggas med plantering till minst 50 % av ytan,  4 kap. 10 

§ 

n2 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 
4 kap. 10 § 

Stängsel och utfart 
Utfartsförbud,  4 kap. 9 § 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 § 

Ändrad lovplikt 
a1 Marklov krävs även för att fälla träd med stamdiameter över 20 cm, 

4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

b4 b4 

b1f1b1f1 f5f6 f5f6+39.0 +39.0n1 n1 

f11 +54.0 
b1f1 f7b1 f1f4f6 b1b3 f1 f6 b1 f1f4f6 
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1 ANVÄNDNING OCH ANSVAR 
Denna miljöplan omfattar miljökrav för projekterings- och byggskede. Miljöplanen är anpassad till 
projektet och beskriver de krav som ställs av Besqab och med anledning av att byggnaden ska 
Svanenmärkas.   

Miljöplanen är ett styrande dokument som kan uppdateras vid behov under projektet. Miljöplanens krav 
ska efterlevas, arbetas in i handlingar och följas upp under projektet. Projektörer och entreprenörer 
ansvarar för att underentreprenörer och anlitade projektörer har kunskap om och följer Svanens samt 
Besqabs krav. 
 
Miljökrav finns redovisade i detalj i kontrollplan för miljö som är ett separat dokument. Se även Svanens 
kriterier på Svanens hemsida 
(https://www.svanen.se/contentassets/7abc01dd391b4dc4b6d7d5627574cd20/kriteriedokument_089_
smahus-flerbostadshus-och-byggnader-for-skolor-och-forskolor-089_svenska.pdf).  
För att underlätta uppföljning av krav som rör byggvaror och liknande finns det en separat ”Checklista 
för val av byggvaror vid Svanenmärkning” (se bilaga).  
 
Version av kriteriedokument som används av projektet: Projektet kv. Blåmesen följer Svanens 
kriteriedokument 089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.13. 
 
 
 

2 PROJEKTORGANISATION 
Projektorganisation (Besqab): Se projektets adress och distributionslista på Verket 

Projektledare och miljöansvarig (Besqab): Anders Dahlström 
Miljösamordnare (extern): Se projektets adress och distributionslista på Verket 

 
Projektörer (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 

Entreprenörer (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 

Sakkunniga (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 

Avfallsentreprenör (ramavtal): Wiklunds Åkeri 

 
Respektive entreprenör ska i sin organisationsplan ange vem som är miljöansvarig för den egna 
entreprenaden samt kontaktuppgifter under arbetstid till personen i fråga.  
 
 
 

3 BESQABS MILJÖPOLICY 
Vår policy är att i alla sammanhang värna om vår natur- och livsmiljö genom: 

• Natur- och klimatanpassning av byggnader 

• Teknik för god energihushållning och klimateffektiva lösningar. 

• Beprövade metoder samt att med sunda och återvinningsbara material skapa en god arbets- 
och boendemiljö. 

• Planering för ett lokalt omhändertagande av och minimal mängd restprodukter samt effektiv 
materialhantering.  

• Information och utbildning ge ökad insikt och förståelse för vårt gemensamma miljöansvar. 

• Bedriva verksamhet på huvudkontoret i en miljöcertifierad byggnad.  
 
 

BESQAB 
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4 VAL AV BYGGVAROR, PRODUKTER ETC. 
Byggvaror, material, produkter etc. ska utvärderas med hjälp av och registreras i SundaHus. Svanen 
ställer omfattande krav på byggvaror, kemiska produkter och har många obligatoriska krav som måste 
följas så det är mycket viktigt att kraven följs och dokumenteras på rätt sätt. Kontroll och registrering av 
byggvaror och liknande ska vara före eller i fas med projektet. Mer information finns i dokumentet 
”Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning” (se bilaga). Som stöd vid val av byggvaror och liknande 
finns ”Checklista för val av byggvaror vid Svanenmärkning” (se bilaga).   
 
Besqab ansvarar för att bjuda in projektörer och entreprenörer till SundaHus. I SundaHus går det att se 
vilka byggvaror och produkter som är godkända att använda utifrån Svanens krav. Varor märkta med 
Svanen eller EU Ecolabel ska väljas i första hand. Besqab ställer krav på att byggvaror i första hand ska ha 
bedömning A eller B i SundaHus men Svanens krav är överordnade.  
 
 
 

5 FUKT  
Krav som rör fukt beskrivs i Svanens kriteriedokument. Åtgärder för att motverka problem med fukt ska 
dokumenteras och följas upp kontinuerligt under projektering och produktion. Arbetssätt hos 
projektörer, entreprenörer och underentreprenörer ska följa metodiken Bygga F. Entreprenörers 
egenkontroll ska även omfatta fuktsäkring.  
 
 
 

6 AVVIKELSER OCH AVSTEG 
Om något krav inte kan klaras ska det meddelas projektledaren skriftligt genom att fylla i ”Anmälan 
avvikelser för projekt med Svanenmärkning” (se bilaga), med kopia till miljösamordnare, så snabbt som 
möjligt. Avvikelser ska motiveras tydligt och får absolut inte genomföras innan projektledaren har 
godkänt det. Projektledaren får stöd av miljösamordnare och Svanens handläggare för att avgöra om 
avsteg kan genomföras eller inte.  
 
Det är ytterst viktigt att krav för Svanenmärkning följs.  
 
Om någon fraktion för källsortering av byggavfall skulle saknas, skall detta meddelas till Besqabs 
platsorganisation. Även om någon upptäcker att sortering har skett i fel fraktion, är denne skyldig att 
omgående meddela Besqabs platsorganisation. Den som upptäcker felet är inte ansvarig för 
åtgärdandet av det, förutsatt att det inte förorsakats av denne samt att meddelandeskyldigheten är 
uppfylld. 

 
 

7 PROJEKTRUTINER 
 

7.1 Projektstyrning 
Besqab använder ett verksamhetssystem som heter VERKET, som både är ett 
dokumenthanteringssystem samt ett projekt- och styrningsverktyg. Denna fungerar som en gemensam 
plattform för informationshantering i projekten. Utifrån en särskild mappstruktur kan både externa och 
interna ta del av informationen.  

BESQAB 
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7.2 Projektering 
Under projektering ska miljökrav arbetas in i underlag. Exempel på viktiga moment är att utreda 
energiförbrukning, dagsljus, säkerställa att föreskrivna produkter klarar krav och att arbetet med 
fuktsäkerhet startar tidigt. Besqab ansvarar för att uppdatera dokumentet ”Egenkontroll för miljö med 
Svanenmärkning” (se bilaga) så att projektspecifika krav från exempelvis detaljplan och 
tillsynsmyndigheter läggs till i egenkontrollen och följs upp.   
 

7.3 Produktion 
Alla entreprenörer ska hålla sig informerade om krav, rutiner och mål som rör miljö inkl. 
Svanenmärkning. Entreprenörer ansvarar för att underentreprenörer får information och följer krav.  
 
Under produktionen kommer Besqab och genomföra miljöronder på plats för att följa upp hur miljökrav 
efterlevs. I samband med miljöronder hålls även möte med entreprenörs miljöansvariga.  
 
Entreprenörer och underentreprenörer ansvarar för att egenkontroller avseende miljö genomförs 
regelbundet. Det ska ske genom fastställd kvalitetsplan som redovisar när, hur och vad som kontrolleras. 
Anteckningar ska fortlöpande arkiveras med övriga miljödokument för framtida eventuell felsökning. 
Entreprenörer ska fylla i Besqabs mall ”Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning” (se bilaga). 
Dokumentet ska stämmas av efter hand under entreprenadtiden med miljösamordnaren och 
projektledningen.  
 
Exempelvis måste rutin finnas för att säkerställa att byggpersonal inte själva köper in 
byggmaterial/kemprodukter ”vid behov” från exempelvis närmaste bygghandel. För att undvika onödiga 
misstag och risk att ta fel produkt, samt för att Svanen kan genomföra egna miljöronder på plats, ska 
bara byggvaror, kemprodukter och liknande som uppfyller projektets krav finnas på plats. Övriga ska 
ovillkorligen tas bort från arbetsplatsen.  

7.4 Uppföljning 
Uppföljning av vald miljömodell sker vid varje prognos (4 ggr/år). Uppföljning av projektet i samband 
med beslutspunkter (8 st.), som månadsvis rapporteras till produktionsledning och ledningsgrupp efter 
varje fas. Energiberäkningar uppdateras och stäms av löpande. Aggregerade energimål, avfallsmål i 
nyproduktionsprojekt stäms övergripande av vid årsredovisningen.  

 
 

8 UTBILDNING 
Alla som arbetar på arbetsplatsen ska vid inskrivning bli informerade om miljökrav och att det finns 
särskilda krav för Svanenmärkning. Underentreprenörer ska vid minst två tillfällen få mer detaljerad 
information om miljökrav i samband med möten för produktionssamordning. Ambitionen är att alla 
underentreprenörers arbetsledare ska ha deltagit vid minst ett av tillfällena.  
 
 

9 DOKUMENTATION AV BYGGVAROR 
För aktuell projektdokumentation av produkter skall SundaHus miljödatabas användas av konsulter och 
entreprenörer. Alla aktörer i projektet har tillgång till databasen. Verktyget används för att säkerställa 
medvetna materialval samt systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads livscykel. 
En del av de obligatoriska kraven för Svanenmärkning som berör kemiska produkter, byggprodukter, 
byggvaror och material, kan säkerställas genom SundaHus med ett aktiverat Svanenfilter.  

BESQAB 
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10 BILAGOR  
• Miljökontrollplan Blåmesen 

• INSTRUKTION Checklista för val av byggvaror vid Svanenmärkning (Dokumentet är frivilligt att 
använda och beskriver översiktligt de krav som ställs för Svanenmärkning.) 
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=23040790 
 

• O1-O41_MALL Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning (Dokumentet används för 
uppföljning och ska fyllas i av entreprenörer. Avstämning sker med miljösamordnare och 
projektledning.)  
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=31486318 
 

• O14_O16-O23_O25_O29_O38 MALL Anmälan avvikelser för projekt med Svanenmärkning 
(Blankett för ansökan om avvikelse, entreprenör → Besqab).  
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=12932056 
 

• Svanens kriterier: 
https://www.svanen.se/contentassets/7abc01dd391b4dc4b6d7d5627574cd20/kriteriedokume
nt_089_smahus-flerbostadshus-och-byggnader-for-skolor-och-forskolor-089_svenska.pdf 
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MILJÖKONTROLLPLAN Blåmesen Upprättad av: C Johansson 2021-11-09

Rev. B 2021-12-02

Miljökontrollplanen skall uppdateras vid projektering och genomförande

Mål / Krav

A
kt

ue
llt

Ej
 a

kt
ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Projektering

Sanering av mark och grundvatten
Projektet genomför en miljöteknisk 
markundersökning. 

x Besqab Vid produktionsstart 
utförs miljöteknisk 
markundersökning.

Projektet bedömmer behovet av sanering av 
förorenad mark och grundvatten.

x Besqab

Om halter överstiger aktuella riktvärden utförs 
sanering av berörda delar

x Vid halter som överskrider 
aktuella riktvärden utförs 
sanering för att uppnå KM

Miljöklassning
Besqabs egenregi projekt skall följa och 
förbereda metodiken i Svanen för att visa på 
ansvar för kvalitet och hållbarhet.

x https://www.svanen.se/contentas

sets/7abc01dd391b4dc4b6d7d562

7574cd20/kriteriedokument_089_

smahus-flerbostadshus-och-

byggnader-for-skolor-och-forskolor-

089_svenska2.pdf

Besqab
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Mål / Krav
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Materialval med hänsyn till miljö och hälsa

Minska användandet av farliga ämnen samt 
dokumentera inbyggda material. Föra loggbok 
samt bedöma inbyggda material enl vald databas

x Föra loggbok i projektet och 
bedöma inbyggda byggmaterial 
enl.  Byggvarubedömningen, 
Sunda Huseller Basta

Besqab Välja material som i BVB 
rekommenderas eller 
accepteras resp i Sunda 
hus A, B eller finns med i 
Basta-listan 

FSC märkta varor skall väljas x Besqab
Tryckimpregnerat vike skall undvikas x Besqab
Närproducerat material ska prioriteras x Besqab
Tropiska träslag ska inte väljas x Besqab
Undvik koppar och zink där urlakning kan ske x Besqab

Energianvändning- effektivitet
Minska nyproducerade bostäders beräknade 
energibehov exkl hushålls- och verksamhetsel.  
För flerbostadshus 90 % av BBR 29. För småhus 
gäller 85 % av BBR 29

x Energiberäkning i IDA utförs 
under projekteringen

Besqab Besqab följer svanen och 
uppfyller de krav på 
energianvändning som 
ställs där, men 
eftersträvar lägre 
energiförbrukning

Nya byggnader ansluts till fjärrvärmenätet. 
Alternativt presenteras ett mer miljövänligt och 
energieffektivt alternativ (som ej leder till ökad 
användning av köpt el)

x Besqab

Teknik och åtgärder som underlättar för 
användarna att spara energi och leva energisnålt 
integreras i projektet (t.ex individuell mätning, 
rörelsestyrd belysning 
värmeväxlare/återluftspump)

x Besqab

Energisnåla vitvaror x Besqab
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Avfallshantering- effektiva tekniska system Sopsug planeras i 
området

Sopsug planeras i området
Källsorteringsstation med minst sex fraktioner ska 
finnas i anslutning till flerbostadshus med fler än 
åtta boendeenheter

x Besqab

Fyra fraktioner ska finnas i den resp. 
boendeenhet. 

x Besqab

Transportsystem
Parkeringsplats för cykel anordnas väderskyddat, 
stöldsäkert och lättillgängligt enl. 
cykelparkeringsnorm

x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Projektet möjliggör för mobilitetslösningar x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Laddmöjlighet för elfordon anordnas i anslutning 
till planerade flerbostadshus.

x Besqab Min 50% 
parkeringsplatserna 
förses med laddmöjlighet 
och det förbereds för en 
större andel. 

Dagvattenhantering- långsiktigt hållbar Enl. Solnas 
dagvattenstrategi och  
Solnas 
dagvattenutredning utförd 
i samband med 
detaljplanearbetet för kv 
Blåmesen
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Lokalt omhändertagande och fördröjning av min 
20mm nederbörd

x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Gröna tak på norra delen av kvarteret och på 
komplementbyggnader

x Besqab

Genomsläppligt material skall användas på 
innergårdens gångstråk

x Besqab

Grönytor för biologisk mångfald
Gatu-, park- och naturmarksträd samt annan 
vegetation såväl intill Exploateringsområdet, som 
intill eventuellt område för byggetablering utanför 
Exploaterings¬området, skadas inte under den tid 
exploateringen genomförs 

x (Se mer under punkten 
3.7 i 
Exploateringsavtalet).

Anläggning av grönytor och växtbäddar där växter 
tillskapas erfoderligt växtdjup. Till växtbäddar kan 
dagvatten ledas. 

x Besqab

Komplementsbyggnader skall förses med 
sedumtak

x Besqab

Ljudmiljö och vibrationer

Sida 4 av 7



Mål / Krav

A
kt

ue
llt

Ej
 a

kt
ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Lägenheter utförs med ljudklass B mellan 
lägenheter samt mot trafikbuller

x Besqab Ca 80% av sovrummen 
vetter mot sida där 
bullernivån understiger 
55dBA. Kvartersformen är 
sådan att enkelsidiga 
lägenheter till viss del 
måste byggas för att 
kunna utnyttja byggrätten 
fullt ut (överenskommet 
under detaljplanearbetet). 

Radon
Bostäder projekteras för att klara en radonhalt 
<100 Bq/m3 luft

x Besqab

Dagsljus
I småhus och flerbostadshus ska gällande 
nationellt krav på antingen dagsljusfaktor (DF) 
eller Dagsljustillgång uppfyllas i minst ett 
vistelserum per boendeenhet.

x Besqab

Inomhusluft
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
ventilation och luftkvalitet följs. Ventilation ska 
uppföras med friskluftsintag vänd bort från 
Armégatan

x Besqab
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Gröna elavtal väljs Så snart det är möjligt 
kopplas projektet in på 
fjärrvärmenätet. När 
produktion närmar sig tas 
fler lösningar fram i 
samråd med staden

Effektivt transportsystem (byggskedet)
Fordon och arbetsmaskiner som används på 
byggplatsen eftersträvar så låg miljöpåverkan 
som möjligt

x Besqab Krav ställs på leverantörer 
vid upphandlig bla på 
bränsle. Detta är något 
som bevakas vid 
upphandling.

Transporter till och från byggarbetsplatsen 
eftersträvar så låg miljöpåverkan som möjligt.

x Besqab Krav ställs på leverantörer 
vid upphandlig bla på 
bränsle. Detta är något 
som bevakas vid 
upphandling.

Avfall (byggskedet)
Byggavfall sorteras för återanvändning el. 
materialåtervinning

x Besqab Min 50% av byggavfallet 
skall sorteras för 
återanvändning eller 
materialåtervinning. P-
krav 13 i Svanen

Fukt
Ett fuktskyddsprogram upprättas och en 
fuktskyddsansvarig utses tidigt i projektet

x
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Minimera risken för fuktskador och dokumentera 
fuktskyddsarbetet

x Använda fuktsäkerhetsmallar i 
projekterings- och 
produktionsskedet

Besqab
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Krysslistan ”Mot ett hållbart Solna” utgår från förväntningarna på exploatörernas medverkan 
som hittas i vägledningen ”På väg mot ett hållbart Solna – stadens miljöpolicy och 
exploatörerna medverkan vid planering och byggande” (september 2019), samt från stadens 
dagvattenstrategi (december 2017).  

Krysslistan är framtagen som ett stöd för att säkerställa att de viktigaste aspekterna för en 
hållbar stadsutveckling har beaktats i respektive projekt. Den är ett stöd i staden för att 
systematiskt och likvärdigt granska exploateringsprojekt med fokus på projektens 
miljöprogram. Krysslistan kan också användas av exploatörer, dels som ett stöd vid 
framtagande av miljöprogram i exploateringsprojekt och dels som en checklista för vilka 
underlag som behövs för att belysa projektens olika miljöaspekter. Den kan även 
vara ett stöd i arbetet med andra investeringsprojekt utifrån ett miljöperspektiv. 

Berört projekt: 

Vilka av projektets faser har belysts utifrån ett miljöperspektiv? 
J N 

Planering/projektering/utformning 

Produktion/byggande 

Överlämnande*/förvaltning/uppföljning 

* När inte byggherren ska förvalta.

Finns tydligt utpekat ansvar för miljöåtgärder inom projektet? 
J N 

Ansvar för genomförande 

Ansvar för uppföljning 

Namn: Datum: 

Teckenförklaring för tabeller 
J Ja, Solna stads förväntningar uppfylls och tillräcklig information redovisas. 
N Nej, Stadens förväntningar uppfylls inte. 
B Bearbetning behövs. Frågan behandlas, men inte tillräckligt och behöver 

kompletteras eller bearbetas på annat sätt. 
E Ej Relevant, förväntan är inte relevant för projektet 
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Vilka av följande aspekter utifrån ”Mot ett hållbart Solna” beaktas i projektet? 

Sanering av mark och grundvatten J N B E 

Projektet har genomfört en miljöteknisk markundersökning. 

Projektet har bedömt behovet av sanering av förorenad mark och grundvatten. 

Om halter överstiger aktuella riktvärden utförs sanering av berörda delar. 

Miljöklassning J N B E 
Projektet tillämpar miljöcertifiering. Nya/ombyggda byggnader uppfyller kriterier 
för ett etablerat miljöklassningssystem. Så hög nivå som möjligt eftersträvas. 
Vid planering av hela områden: Projektet uppfyller/strävar mot att uppfylla 
kriterier för etablerat miljöcertifieringssystem för stadsdelar.  

Materialval med hänsyn till miljö och hälsa J N B E 
Alla material och produkter som används i projektet uppfyller minst 
Byggvarubedömningens nivå ”accepteras” och helst i stor utsträckning nivån 
”rekommenderas”, eller likvärdig nivå i annat system.   
Koppar och zink användas inte som utvändigt material, till exempel på tak- eller 
fasad (i enlighet med ”Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna Stad”) 

Energianvändning – effektiv J N B E 
Nya byggnader ansluts till fjärrvärmenätet. Alternativt presenteras ett mer miljö-
vänligt och energieffektivt system (som ej leder till ökad användning av köpt el). 
Nya byggnader har en energianvändning som beräknas vara minst 15 % 
under gällande BBR-krav. 
Projektet genererar förnyelsebar energi. 
Teknik och åtgärder som underlättar för användarna att spara energi och 
leva energisnålt integreras i projektet (t.ex. individuell mätning, snålspolande 
munstycken, rörelsestyrd belysning, värmeväxlare/återluftsvärmepump).   

Avfallshantering – effektiva tekniska system J N B E 
Förutsättningar för utsortering av matavfall förbereds och genomförs för 
både bostäder och lokaler. 
Förutsättningar för utsortering av fem förpackningsfraktioner utöver matavfall 
och restavfall förbereds och genomförs för bostäder (ex. kökens 
skåpinredning, miljörummens dimensionering, bostadsområdets tillgänglighet). 
Vid byggande av bostäder anläggs i första hand stationär sopsug för 
matavfall och restavfall. Vid byggande av färre än 500 lägenheter kan 
nedgrävda behållare anläggas.  
Tillgängligheten för hämtfordon beaktas. 
Projektet möjliggör för sortering av grovavfall i anslutning till bostäder (ex. 
grovavfallsrum, uppställningsplats för container eller plats för mobil insamling). 
Projektet installerar fettavskiljare i alla lokaler som avses för livsmedelsverksamhet. 
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Tansportsystem – effektiva J N B E 
Parkeringsplats för cykel anordnas väderskyddet, stöldsäkert, lättillgängligt 
och i enlighet med Solna stads parkeringsnorm för cykel.     

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

Laddmöjligheter för elfordon anordnas i anslutning till planerade 
flerbostadshus och kontor inom projektet.     
     
Dagvattenhantering – långsiktigt hållbar J N B E 
Dagvattenhanteringen inom projektet utformas i enlighet med riktlinjer i 
”Solna stads strategi för en hållbar dagvattenhantering”.      

Minst 20 mm nederbörd fördröjs och renas vid varje tillfälle och reningen är 
mer långtgående än sedimentering.     
Projektets dagvattenutredning utgår från Solna stads checklista för 
dagvattenutredningar.     
     
Grönytor – för biologisk mångfald och ekosystemtjänster J N B E 
Projektet värnar befintliga grönytor.      
Spridningskorridorer och gröna samband beaktas i planeringen av projektet.     
Vid påverkan på befintliga grönytor eftersträvas kompensationsåtgärder.     
Projektet anlägger nya grönytor, som växtbäddar och tjocka gröna tak (≥10 cm).     

 
Ljudmiljö och vibrationer J N B E 
Byggnader inom projektet utformas så att minst ljudklass B uppfylls enligt 
standard för byggakustik, SS 25267 (bostäder) och SS 25268 (lokaler).  Vid 
ekvivalenta ljudnivåer på över 65 dBA vid fasad eftersträvas ljudklass A.  

    

Projektet beräknar ljudkvalitetsindex och eftersträvar ljudkvalitetsindex 2 
”Mycket god ljudmiljö”.     

Samtliga sovrum har minst ett öppningsbart fönster eller vädringsfönster, 
utanför vilket det är högst 55 dBA, och helst under 50 dBA, ekvivalent 
ljudnivå vid fasad.  

    

Vid ekvivalenta ljudnivåer på över 65 dBA vid fasad på den trafikerade sidan 
vänds samtliga bostäder så att både sov- och vardagsrum får ekvivalenta 
ljudnivåer på högst 55 dBA vid fasad, och sovrum helst under 50 dBA.  

    

Vid ekvivalenta ljudnivåer över 70 dBA vid fasad på den trafikerade sidan 
eftersträvas att samtliga bostäder görs enkelsidigt vända mot den 
bullerskyddande sidan, exempelvis genom att allmänna utrymmen eller 
fönsterlösa delar vänds mot den trafikerade sidan. Alternativt förläggs 
verksamhetslokaler (ex. kontor eller handel) som en skyddande barriär mot 
den trafikerade sidan.  

    

Tekniska system som inte orsakar störande buller väljs inom projektet.     
Nya bostäder inom projektet konstrueras så att störande stomljud inte 
uppstår och återkommande vibrationer inte överstiger 0,1 mm/s.      
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Strålning J N B E 
Vid nybyggnation intill kraftledningar: Elektromagnetisk strålning 
understiger 0,4 μT      
Vid nya bostäder, skolor och förskolor: Elektromagnetisk strålning från 
kraftledningar och liknande överstiger ej 0,1 μT.      
     
Dagsljus J N B E 
Rum i nya byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas och 
orienteras med så god tillgång till direkt dagsljus som möjligt. Projektet 
uppnår en simulerad dagsljusfaktor på ≥ 1 %.  

    

     
Inomhusluft  J N B E 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och luftkvalitet följs.      
     
Radon  J N B E 
Vid byggande av nya bostäder och lokaler eftersträvas lägre nivåer av radon i 
enlighet med WHO:s rekommendation på 100 Bq/m3 luft.     
     
Byggavfall (byggskedet) J N B E 
Projektet minimerar mängden byggavfall som går till deponi.     
Projektet sorterar och omhändertar byggavfall för återvinning.     
Projektet har ett system för återanvändning av byggmaterial.     
Projektet följer Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och 
avfallshantering vid byggande och rivning.     
     
Effektivt transportsystem (byggskedet) J N B E 
Fordon och arbetsmaskiner som används på byggplatsen eftersträvar så låg 
miljöpåverkan som möjligt (ex. miljömärkning, bränsle/energikälla).     
Transporter till och från byggarbetsplatsen eftersträvar så låg miljöpåverkan 
som möjligt (ex. miljömärkning, bränsle/energikälla, logistik/samordning).     
     
Effektiv energianvändning (byggskedet) J N B E 
Under byggskedet mäts energianvändningen. Låg energianvändning efter-
strävas. Projektet genomför åtgärder för att begränsa energianvändningen.      
Energianvändningen under byggskedet baseras på förnybar energi.     
     
Grönytor (byggskedet) J N B E 
Etablering inklusive upplag sker med hänsyn till befintlig vegetation som ska 
sparas (ex. skyddsavstånd till träd inkluderar rotzonen, skyddsstängsel).     
     
Fukt (byggskedet) J N B E 
Ett fuktskyddsprogram upprättas och följs och en fuktskyddsansvarig utses 
tidigt i projektet.      

I 

I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 
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Strategi för en hållbar 
dagvattenhantering i 

Solna Stad 



POLICY – antas av kommunfullmäktige

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

STRATEGI – antas av kommunstyrelsen

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

RIKTLINJE – antas av kommunstyrelsen

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

ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef

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

Dokumenttyp: Giltighetstid: Beslutande organ Beslutsdatum

Strategi Tills vidare Kommunstyrelsen December 2017

Antagen till följd av lag Revisionsdatum Dokumentansvarig Uppföljning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samtliga sjöar, havsvikar och vattendrag som tar emot dagvatten från Solna är idag 
starkt påverkade av föroreningar till följd av historiska utsläpp av avloppsvatten och 
dagens utsläpp av dagvatten från vägar och bebyggelse. I bilagan ”Solnas ytvat-
tenrecipienter och deras status” finns mer information om vattenkvaliteten i Solnas 
sjöar, havsvikar och vattendrag.  I bilaga ”Dagvattenföroreningar” går det att läsa 
mer om vilka föroreningar som förekommer i dagvattnet.
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Översikt över nationella förutsättningar och lagstiftning som 
påverkar dagvattenhanteringen i Solna
 
Sveriges miljömål: De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Dagvatten berörs av fler mål 
varav de viktigaste är God bebyggd miljö, Ingen övergödning och Levande 
sjöar och vattendrag.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN): Genom miljöbalken och vattenförvaltningsför-
ordningen har EU:s ramdirektiv för vatten införlivats i svensk lagstiftning. Som 
en följd av direktivet har miljökvalitetsnormer införts med bindande krav på 
vattenkvalitet för varje vattenförekomst. Det är myndigheter och kommuner 
som ska ansvara för att normerna följs och att nödvändiga åtgärder genomförs 
för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dagvattenhanteringen berörs främst av 
de mål för kväve, fosfor samt flertalet metaller som bly, zink och koppar som 
genom miljökvalitetsnormerna ställs för varje vattenförekomst. 
 
Miljöbalken (MB): Enligt MB är allt dagvatten som leds bort inom ett detaljpla-
neområde, som inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, 
avloppsvatten. Avloppsvattnet ska enligt MB avledas och renas eller tas 
omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer.  
 
Plan- och bygglagen (PBL): I PBL ges kommunen de planinstrument som 
behövs för att hantera lokalisering av bebyggelse och för att reglera de fysiska 
förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken blir lämplig att 
använda för bebyggelse. I PBL är miljökvalitetsnormerna ett allmänt intresse 
som ska följas i den kommunala planeringen. Exempelvis får detaljplaner inte 
medföra att en miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid infiltration av dagvattnet till grundvattnet ska säkerställas att förorenat dag-
vatten renas innan det når grundvattnet samt att naturliga grundvattennivåer bibe-
hålls. Grundvattnets kvalitet och kvantitet är betydelsefull såväl för vattenkvaliteten 
i stadens ytvattenrecipienter, då en stor del av grundvattnet rinner ut i våra sjöar, 
som för att värna stadens grundvattentäkter. Solnas största  grundvattenmagasin 

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

• 
• 
• 
• 
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Exempel på lokala åtgärder:  
Grönt tak på Sveavägen 44, foto: Jesper Lautmann (bilden högst upp).  
Genomsläpplig beläggning i Järvastaden, foto: Solna stad (bilden till vänster). 
Växtbäddar i Norra Djursgårdsstaden, foto: Solna stad (bilden till höger).
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finns i Stockholmsåsen i östra delen av kommunen. Två skyddsområden för grund-
vattentäkt, Ulriksdal och Frösundavik, finns i åsen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten för-
sämras eller att grundvattennivåer ändras. 

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

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

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

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

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

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

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

Riktlinjer

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

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

Dimensionering på 
minst 20 millimeter
En dimensionering på 
minst 20 mm möjliggör 
fördröjning och rening 
av ca 90 procent av 
årsnederbörden. Om 
utformningen på våtvo-
lymen inte är en per-
manent volym bör den 
kunna avtappas via ett 
filtrerande material med 
en hastighet som ger en 
effektiv rening. Dagvat-
tensystemet bör ha en 
mer långtgående rening 
än sedimentering.
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Exempel på lokala åtgärder: 
Infiltration till växtbädd, foto: Solna stad (bilden högst upp till vänster). 
Genomsläpplig beläggning, foto: Solna stad (bilden högst upp till höger). 
Växtbädd i Norra Djurgårdsstaden, foto: Solna stad (bilden i mitten till vänster). 
Grönt tak Augustenborg, foto: Scandinavian Green Roof Institute (bilden längst ner).
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Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar 
till mervärden i stadsmiljön
I Solna finns höga förväntningar på en attraktiv stadsmiljö med bibehållen närhet 
till natur även när Solna växer. Stadens ska verka för att dagvattnet ses som en 
resurs som, om det synliggörs i öppna dagvattensystem och integreras i stadsmil-
jön, kan skapa mervärden i park- och bebyggelseområden. Dagvattnet bör även 
användas som resurs för att bevattna stadens träd och planteringar.

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

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

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

attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.

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

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

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

Riktlinjer
• Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.
• Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i 

den befintliga staden genomförs, såsom ombyggnad av stadens vägar, gator 
och torg.

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

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

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

Underhåll av befintligt dagvattennät och utbyggnad av nya dagvattenledningar.

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i översiktsplaneringen.

Säkerställa en långsiktigt och hållbar dagvattenhantering i exploateringsprocessen.

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

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

Säkerställa arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. 

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

Samordna och följa upp av dagvattenstrategin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Bedriva tillsyn över VA-anläggningar, inklusive anläggningar för dagvattenhantering 
(kommunala, privata och statliga). 

Rådgivning kring dagvattenfrågor till externa aktörer och den interna organisationen.

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

Miljöövervakning av ytvattenrecipienter och grundvatten.

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

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i fördjupade översiktsplaner.

Verka för långsiktig och hållbar dagvattenhantering i detaljplaneringen.

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

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

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

Informationsinsatser mot allmänheten.

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

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

• Översiktsplanering – hantera helhetsperspektivet på dagvattenhanteringen.

• Detaljplanering – dagvattenutredningar med åtgärder i detaljplaner.

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

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

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

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

• Skötsel och underhållsarbete – löpande skötsel och underhåll.

• Upphandling – Kravställning vid drift- och underhållsarbeten.

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

• Kommunikation – informera företag, fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och medborgare.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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SAMMANFATTNING 
Bjerking AB har på uppdrag av Solna stad utfört en dagvattenutredning för en detaljplan i 
Huvudsta, Solna stad. Dagvattenutredningens syfte är att beskriva de förändringar som 
planförslagen innebär samt presentera en systemlösning för dagvattenhantering inom 
planområdet. Planområdet utgörs av ca 4,8 ha mark idag bestående av ett skolområde, 
vägar, parkering, gc-väg samt grönytor. Planen ska möjliggöra för ombyggnation och flytt 
av skolan samt nybyggnation av radhus samt ett flerfamiljshus. Till följd av detta kommer 
även vissa lokalgator tillkomma eller byggas om.  

Utredningen följer Solna stads dagvattenstrategi samt checklista för dagvatten-
utredningar. Syftet med Solna stads dagvattenstrategi är att skapa en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering i staden samt verka för att miljökvalitetsnormerna (MKN) i Solna 
stads dagvattenrecipienter kan uppnås. 

Flödesberäkningar har utförts enligt Solna stads checklista för dagvattenutredningar samt 
Svenskt Vattens publikationer P110. Beräkningarna visar att dagvattenflödet för ett 10-
årsregn förväntas öka med ca 150 l/s från planområdet efter exploateringen utan 
fördröjning i föreslagna dagvattenåtgärder. Utförda beräkningar visar att förorenings-
innehållet förblir på samma nivå eller minskar något till följd av exploateringen för 
samtliga ämnen om inga åtgärder för dagvatten görs.  

Enligt dagvattenstrategin ska åtgärder dimensioneras för att möjliggöra fördröjning och 
rening av 20 mm nederbörd. Inom planområdet ska därmed fördröjning av ca 620 m3 
dagvatten ske och ett åtgärdsförslag för att nå detta har tagits fram. De åtgärder som 
föreslås är öppna, gröna lösningar för att bidra till en hållbar framtida dagvattenhantering. 
Förslagna lösningar innebär lokalt omhändertagande av dagvatten i form av regnväxt-
bäddar, grönt tak, nedsänkta grönytor, infiltrationsstråk, makadammagasin samt 
skelettjord. På grund av föroreningssituationen rekommenderas som utgångspunkt att 
samtliga dagvattenåtgärder anläggs med tät botten baserat på den information som finns 
att tillgå i dagsläget. Vid uppförandet av ny skola med skolgård kommer marken saneras 
vilket innebär att behov av tät botten kan omprövas. Även övriga åtgärder och åtgärdsmål 
för hantering av markföroreningar, samt resultat från kompletterande miljötekniska 
undersökningar kan påverka senare bedömning om tät botten är nödvändig eller inte.  

Recipienten Mälaren-Ulvsundasjön har i dagsläget en måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Efter exploatering och med föreslagna fördröjande och renande 
dagvattenåtgärder bedöms föroreningsbelastningen minska jämfört med befintlig situation 
gällande både mängder och halter för samtliga undersökta ämnen. I åtgärdsprogrammet 
identifieras ett förbättringsbehov av både fosfor och trafikrelaterade föroreningar så som 
tungmetaller och PAH. Näringsämnesbelastningen (fosfor och kväve) från området 
minskar liksom tungmetaller såsom kvicksilver och bly vilket krävs för att recipienten 
Ulvsundasjön ska kunna nå god ekologisk och kemisk status. Åtgärderna som föreslås är 
i stor mån öppna och gröna enligt det lokala åtgärdsprogrammet. Planen bedöms därmed 
bidra positivt till åtgärdsprogrammet och möjligheten att uppnå MKN i recipienten.  

I dagsläget finns viss översvämningsproblematik inom planområdet då stora mängder 
vatten kan ansamlas inom delar av området vid ett 100-årsregn. Med planerad 
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höjdsättning väntas avrinning vid skyfall ske likt dagsläget. En befintlig lågpunkt vid en 
gångtunnel/mellan planerad skola och flerfamiljshus kommer förbli även efter 
exploatering då denna är svår att bygga bort med hänsyn till omkringliggande mark. I 
övrigt bedöms planen inte medföra ökad risk för översvämning vare sig inom eller i 
anslutning till planområdet. Mycket grönska, dagvattenlösningar med stor kapacitet och 
en låglinje mellan skola och bostadshus krävs för att vattnet inte ska leta sig mot fasad 
och entréer. Placering av entréer mot lågpunkt rekommenderas undvikas alternativt 
placeras på nivå att vattnet avrinner söderut före det rinner in genom entréer. 
Underjordiska skyfallslösningar kan vara ett alternativ. 
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 Uppdrag och syfte 
Bjerking AB har på uppdrag av Solna stad utfört en dagvattenutredning för Kv Blåmesen 
m.fl. i Solna stad. Utredningen är framtagen till samrådsskedet för detaljplanen. Området 
är 4,8 ha stort och består i dagsläget av en skola, konstgräsplan, grönytor och parkering. 
Skolan och konstgräsplanen planeras att flyttas och byggas om och bostäder i form av ett 
flerfamiljshus samt radhus planeras. Kv Blåmesen m.fl. är belägen mellan Armégatan och 
Kristinelundsvägen i stadsdelen Huvudsta i Solna, se figur 1. 

 
Figur 1. Planområdets placering markerat med stjärna i Solna, norr om centrala Stockholm. 

Syftet med dagvattenutredningen är att beskriva nuvarande dagvattensituation och de 
förändringar som exploateringen innebär för dagvattenflöden och -föroreningar. 
Dagvattenåtgärder för rening och fördröjning föreslås enligt Solna stads dagvattenstrategi 
för att möjliggöra efterlevnad av miljökvalitetsnormer (MKN). 

 Underlag 
• Grundkarta (dwg), erhållen 2020-04-17 
• Situationsplan för skola, erhållen 2021-07-05 
• Situationsplan för övriga ytor, erhållen 2020-12-11 
• Höjddata, erhållen som höjdlinjer i grundkartan 
• Ledningsunderlag för dagvatten, Ledningskollen, erhållet 2020-03-12 
• ÅDT för nuläge och prognos för 2040 (utförd av Iterio), erhållen 2020-09-30 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 
Solna stads dagvattenstrategi1 syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering i staden, minimera föroreningar i dagvattnet, motverka 
översvämningar samt skapa mervärde och ta tillvara på dagvattnet i stadsplaneringen. 
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett effektivt sätt. För att uppnå målen med strategin 
har ett antal riktlinjer fastställts: 

 
1 Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad, antagen av kommunstyrelsen december 2017. 

1 

2 

3 
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• Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt med 
bästa möjliga teknik. Dagvattenåtgärder ska dimensioneras för fördröjning och 
rening av minst 20 mm nederbörd. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vattenkvalitet inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra försämring av stadens grundvattenkvalitet eller 
förändring av grundvattennivåer. 

• Från vägar ska rening av dagvatten ske före utsläpp till recipient i takt med 
stadens utbyggnad. 

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

• Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och utformas för 
att minimera risker för skadliga översvämningar i samt utanför planområde. 

• Dagvatten ska beaktas i varje skede i stadsbyggnadsprocessen. 
• Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas vid ombyggnation 

i den befintliga staden. 

Som ett komplement till dagvattenstrategin finns en checklista för dagvattenutredningar2 
för att säkerställa att samtliga aspekter för hållbar dagvattenhantering beaktas. 

 Områdesbeskrivning 
4.1 Recipient och statusklassificering  
Enligt Solna stads dagvattenstrategi3 ligger planområdet inom avrinningsområdet för 
Ulvsundasjön. Vattenförekomsten är klassad i VISS4 (Vatteninformationsystem Sverige) 
som en sjö med en area på 2 km2. Ulvsundssjön rinner till Riddarfjärden och slutligen till 
Östersjön. Utredningsområdets placering i förhållande till Mälaren-Ulvsundasjön ses i 
figur 2. Förekomsten är klassad enligt tabell 1 av VISS för förvaltningscykel 2 samt 3. 

 

 
2 Checklista för dagvattenutredningar, Solna stad. Daterad 2018-02-28. 
3 Bilaga 1, Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad, antagen av kommunstyrelsen december 
2017. 
4 VISS (2020-04-03) 

Figur 2. Vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjöns utbredning samt placering i 
förhållande till planområde för utredningen vilket är markerat med röd stjärna. 

4 
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Tabell 1. Mälaren-Ulvsundasjöns ekologiska och kemiska status utifrån senaste beslutade 
förvaltningscykel 3 (2017–2021) samt kvalitetskrav enligt förvaltningscykel 2 (2010–2016). 

Vattenförekomst: Mälaren-Ulvsundasjön, SE658229-162450 

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 
Status   X   

Kvalitetskrav    X1  
Kemisk: Uppnår ej god God 

Status X  
Kvalitetskrav  X2 

1 God ekologisk status 2021 
2 Undantag Tidsfrist till 2027 för antracen, bly och blyföroreningar samt tributyltenn föreningar 

4.1.1 Ekologisk status 

Mälaren-Ulvsundasjön har klassificerats till en måttlig ekologisk status. Utslagsgivande 
miljökonsekvenstyper är övergödning och miljögifter. Kvalitetsfaktorn växtplankton 
(klorofyll a) är utslagsgivande utifrån övergödning vilket stöds av näringsämnen 
(totalfosfor). Vad gäller miljögifter bedöms statusen som måttlig till följd av Särskilda 
förorenande ämnen (SFÄ) där koppar och icke-dioxinlika PCB:er inte uppnår god status. 
Kvalitetskravet för Mälaren-Ulvsundasjön är god ekologiska status 2021. 

4.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Mälaren-Ulvsundasjön uppnår ej god kemiska ytvattenstatus till följd av för höga värden 
av kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS, kadmium, bly, antracen och 
tributyltenn (TBT). 

I enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har ett nationellt 
undantag i form av ett mindre strängt krav med avseende på både kvicksilver och PBDE 
utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna för föroreningarna bedömts överskridas i 
fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att  
en sänkning av halterna till godkända nivåer för kemisk ytvattenstatus är teknisk omöjlig. 
Den kemiska statusen exklusive PBDE och kvicksilver i Mälaren-Ulvsundasjön är 
bedömd till uppnår ej god kemiska status. Detta då även ämnena PFOS, kadmium, bly, 
antracen och tributyltenn överskrider gränsvärdena för god ytvattenstatus. 

Kvalitetskrav för Mälaren-Ulvsundasjön är god kemisk ytvattenstatus med undantag för 
kvicksilver och PBDE i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Ämnena 
antracen, bly och tributyltenn omfattas av ett undantag med förlängd tidsfrist till 2027 då 
bland annat påverkningsbilden är komplex och det fortfarande är oklart vilka åtgärder 
som kan bidra till att sänka de uppmätta halterna som tagits i bottensediment. 

4.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

För Mälaren-Ulvsundasjön pekas enligt VISS förorenade områden, släckinsatser med 
brandskum, urban markanvändning, atmosfärisk deposition samt transport och 
infrastruktur ut som påverkanskällor för tillförsel av miljögifter. Urban markanvändning 
samt jordbruk5 pekas även ut som en påverkanskälla till övergödning på grund av 
belastning av näringsämnen. 

Urban markanvändning samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar har pekats ut som betydande påverkningskällor för morfologiska förändringar och 
kontinuitet. 

 
5 Inom Solna kommuns del av avrinningsområden förekommer inga jordbruk, i Huvudsta finns dock en 
ridskola/stall samt 4H-gård. Enligt VISS har jordbruk en betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) vilket 
baseras på vattenmyndigheternas nationella analys genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen 
belastning i förhållande till bakgrundsbelastning (belastningsdata från PLC6.5). Hämtat: 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715 2021-01-08 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715
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4.1.4 Lokalt Åtgärdsprogram Mälaren-Ulvsundasjön 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) 
tagits fram för recipienten Mälaren-Ulvsundasjön6. Syftet med LÅP:en är att lyfta fram 
åtgärder för att sjön ska kunna nå en god ekologisk och kemisk status till 2021 respektive 
2027. LÅP:en beskriver de förbättringsbehov och åtgärder som staden avser att 
implementera för att nå en god vattenkvalitet och därmed uppnå MKN.  

Åtgärdsprogrammet innefattar tre specifika åtgärder nedströms samt ett antal 
övergripande uppströmsåtgärder för till-, om- och nybyggnation. Vid ny- och tillbyggnation 
ska lokala åtgärder uppströms prioriteras framför samlade lösningar nedströms. 

De nedströms platsspecifika åtgärderna som föreslås är: 

- Dagvattenstråk vid Huvudsta Hästgård. 
- Dagvattenstråk och dagvattendamm väster om Huvudsta Hästgård. 
- Skärmbassäng vid Pampas Marina. 

Utöver dessa innebär de övergripande uppströms åtgärderna att: 

- Vägdagvatten avleds till befintliga planteringar, vid upprustning av gator anläggs 
nya växtbäddar eller grönytor intill gatorna. 

- Kantparkeringar ersätts med växtbädd eller rasteryta (genomsläpplig beläggning) 
för att omhänderta dagvatten. 

- Upphöjda grönytor som avgränsar hårdgjorda ytor görs istället nedsänkta för att 
möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. 

- Växtbäddar anläggs omkring dagvattenbrunnar för att bidra till rening och en 
grönare stad. 

- I de fall öppna, gröna lösningar inte är möjligt kan anläggningar som 
underjordiska magasin anläggas. 

- Inventering av båtuppläggningsplatser i kommunen kan ske i syfte att 
uppmärksamma användning av toxiska båtbottenfärger. 

- Ställa krav på kolonistugeföreningar och gårdar med djurhållning kring kunskap 
och funktion gällande verksamheternas befintliga reningsanläggningar i syfte att 
minska belastning av fosfor, TBT, bly, kadmium, PFOS och delvis 
bekämpningsmedel. 

En bedömning har gjorts att dessa åtgärder medför det förbättringsbehov som finns 
gällande fosfor med god marginal. Betinget/förbättringsbehovet för staden är 64 kg fosfor 
per år. Med åtgärderna beräknas fosformängden minska med 131 kg fosfor per år och 
därmed täcker åtgärderna förbättringshovet tillräckligt för att nå MKN i Ulvsundasjön. 
Utöver detta bidrar de övergripande åtgärderna ytterligare. Uppströmsåtgärderna 
förväntas bidra med störst effekt för tungmetaller och PAH, föroreningar vilka typiskt 
härstammar från vägtrafik. 

För detaljplanen är det därmed viktigt att åtgärder genomförs för att minska 
föroreningsbelastningen för fosfor och tungmetaller. Lösningarna bör i möjlig mån göras 
öppna och gröna men i de fall det inte är möjligt på grund av begränsat utrymme kan 
underjordiska lösningar implementeras. 

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet till största del av fyllning 
samt ett underliggande lager postglacial lera. En mindre del av området består av ett tunt 
eller osammanhängande ytlager morän på berg, se figur 3. 

Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta har fyllnadsjorden en hög 
genomsläpplighetsförmåga medan ytorna som täcks av morän på urberg har medelhög 

 
6 Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, Solna stad, daterat 2019-01-31 
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genomsläpplighet. Det innebär ur hydrogeologisk aspekt goda förutsättningar för 
infiltration av dagvatten. 

Den geotekniska undersökning7 som utförts bekräftar att fyllningen består av grusig 
sandig lera av torrskorpekaraktär, grusig siltig sand samt grusig siltig lera. Berg har 
påträffats 0,7 – 11,5 m under befintlig marknivå. Grundvattennivåer har mätts i två 
grundvattenrör i maj samt juni 2020. Grundvattennivån varierade mellan 2,6 – 2,9 m 
under befintlig marknivå.  

Närmaste grundvattenförekomst, Stockholmsåsen, ligger drygt 2 km nordöst om 
planområdet. Den bedöms inte påverkas av planområdet. 

Planområdets högsta punkt är belägen på ca + 28,5 m i norr och området har en generell 
lutning söderut med lägsta punkt på ca + 19 m. 

 
Figur 3. Urklipp från SGU:s jordartskarta (1:25 000 - 1:100 000) kring planområdet. 

4.3 Föroreningssituation 
Den miljötekniska markundersökning8 som utförts för planområdet visade att föroreningar 
har påträffats inom området, framförallt i de ytliga fyllnadsmassorna. 

Inga riskklassade områden förekommer inom planområdet men inom fastigheter i 
anslutning till planområdet förekommer ett antal potentiellt förorenade områden9, se 
figur 4. Dessa har dock ej riskklassats. De innehåller bland annat grafisk industri och 
bilverkstad. Huruvida dessa verksamheter är aktiva eller inte framgår inte. 

 
7 PM Geoteknik, Blåmesen, Solna stad, Bjerking, granskningshandling daterad 2021-08-13 
8 PM Miljöteknisk markundersökning Blåmesen, Bjerking, daterad 2020-06-29 
9 Länsstyrelsen i Stockholms webbGIS, hämtat 2020-04-07 
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Beroende på hur grundvattenströmningen i området sker kan det finnas risk för vidare 
spridning av markföroreningar om dagvatten infiltreras. Som utgångspunkt utifrån de 
resultat som finns i den miljötekniska markundersökningen rekommenderas i dagsläget 
att samtliga dagvattenlösningar inom området görs med tät botten. Konstruktionen kan 
exempelvis göras med betong, gummiduk eller betonitlera. Åtgärd för hantering av 
markföroreningar kommer behövas med hänsyn till de markföroreningar som påträffats 
inom planområdet. Beroende på eventuell åtgärd och omfattning samt resultat från 
kompletterande miljöteknisk undersökning kan behovet av tät botten omvärderas i ett 
senare skede, exempelvis under projekteringsskedet. 

Vid rivning av den befintliga konstgräsplanen bör åtgärder vidtas för att minimera risker 
för spridning av mikroplaster. För att minska risken att plast från fotbollsplanen sprids bör 
en uppsamlande funktion säkerställas under rivningsarbetet. 

 
Figur 4. Länsstyrelsens potentiellt förorenade områden kring planområdet, markerade med E. 

4.4 Närliggande skyddsområden för vatten/vattenskyddsområde 
Inget vattenskyddsområde eller grundvattenförekomst förekommer inom eller i anslutning 
till planområdet10. 

4.5 Markavvattningsföretag 
Inget markavvattningsföretag eller båtnadsområde förekommer inom eller i anslutning till 
planområdet11. 

 
10 VISS vattenkartan, hämtat 2020-04-07 
11 VISS vattenkartan, hämtat 2020-04-07 
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4.6 Skyddsvärda områden 
Inom samt i anslutning till planområdet förekommer flera skyddsvärda ekar12 att ta 
hänsyn till i samband med exploateringen, se figur 5. På skolgården finns en del 
skyddsvärda träd som skyddas från exploatering i förslag till ny detaljplan. I övrigt 
förekommer inga skyddsvärda byggnader, naturreservat, fornminnen eller liknande inom 
planområdet. 

 
Figur 5. Enligt Länsstyrelsen skyddsvärda träd inom planområdet, figuren visar ungefärlig placering. 

4.7 Befintlig och planerad markanvändning 
Planområdet består i dagsläget av en skola, vägar, parkeringsytor, gångvägar samt 
grönytor, se figur 6. Skolområdet innefattar skolbyggnader, skolgård, konstgräsplan, 
grönytor, gångstråk samt parkeringsytor. Berg i dagen förekommer på skolgården. 
Området har en generell lutning söderut. Områdets högsta punkt är belägen mitt på 
Krysshammarvägen.  

 
12 Länsstyrelsen i Stockholms webbGIS, hämtat 2020-04-07 
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Figur 6. Foton från platsbesök 2020-05-26. Övre t.v. visar Krysshammarvägen, övre t.h. visar 
Armégatan och nedre visar delar av skolområdet. 

Befintlig markanvändning har delats in enligt figur 7 samt tabell 2. 

 
Figur 7. Indelning av befintlig markanvändning inom planområdet. 
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Inom planområdet planeras radhus, ett flerfamiljshus, en ny skola och att befintlig 
konstgräsplan flyttas. Garage planeras under flerfamiljshuset vilket innebär att gården 
anläggs på bjälklag. Dessutom kommer förändring ske för lokalgator och gångvägar, se 
figur 8. Skolgården har antagits bestå av lika delar asfalterad yta, grusyta samt gräsyta. 
Skolbyggnaden planeras med ett ljusinsläpp mitt i skolan, denna del av taket planeras 
anläggas med glas. En stor trapp planeras leda upp till skolan. Markanvändningen för 
planerad situation har delats in enligt figur 8 samt tabell 2. Planerad bebyggelse 
illustreras även i figur 9. 

 
Figur 8. Indelning av planerad markanvändning. 

 
Figur 9. Illustration för planerad bebyggelse (erhållen 2021-08-16). 
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Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 
Markanvändning Befintlig [ha] Planerad [ha] 
Gång- och cykelbana 0,65 1,1 
Grönyta 1,0 0,24 
Gårdsyta (bostadshus) - 0,31 
Konstgräsplan 0,20 0,19 
Parkering 0,61 0,15 
Radhus - 0,31 
Skolgård 1,0 0,94 
Takyta 0,58 0,86 
Väg 0,77 0,80 
Totalt 4,8 4,8 

 Avrinning 
5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 
Modellering av ett 100-årsregn har utförts från befintlig höjdsättning. Ytliga 
avrinningsområden och avrinningsstråk för befintlig situation har tagits fram genom 
modellering i SCALGO Live, se figur 10 och bilaga 1. SCALGO Live är ett verktyg som 
används för att på en övergripande nivå identifiera översvämningsrisker vid intensiv 
nederbörd och skyfall. För analysen i SCALGO Live användes höjddata från 
Lantmäteriets nationella höjdmodell med en upplösning 2x2 m vilket är den höjddata som 
finns tillgänglig i SCALGO Live. Ett skyfall har i simuleringen antagits vara 105 mm regn, 
motsvarande ett 100-årsregn13. 

Analysen i SCALGO är ett bra sätt att studera avrinning och översvämningsrisker på en 
övergripande nivå, analyserna innehåller dock osäkerheter bland annat på grund av 
upplösningen på höjddata, att hänsyn ej tas till eventuella ledningsnät/trummor och 
infiltration, tid etc. På grund av upplösningen av höjddata kan man ej se inverkan av 
lokala små höjdskillnader som mindre diken, kantsten, murar etc.  

Planområdet tillhör till stor del ett ytligt avrinningsområde med avrinning i sydlig riktning 
mot Ulvsundasjön. Intilliggande områden norr och öster om planområdet som utgörs av 
GC-väg som passerar under Armégatan samt delar av Armégatan har avrinning in 
genom planområdet.  

Den befintliga byggnaden utgör en vattendelare inom planområdet där avrinning dels 
sker mot befintlig fotbollsplan i nordväst, dels genom parkområdet öster om byggnaden i 
sydlig riktning. Den befintliga fotbollsplanen, parkeringen på skolan samt gångtunneln 
under Armégatan utgör en lokal lågpunkt som mottar dagvatten från områden norr och 
öster om planområdet. Från lågpunkten sker avrinning vidare över Kristinelundsvägen 
vidare söder ut. Avrinningsstråk från planområdet passerar Huvudstabadet där badpooler 
utgör lågpunkter. Efter Huvudstabadet sker avrinning till Ulvsundasjön.  

Två rinnstråk passerar Hufvudsta ridklubb och näringsämnen riskerar därmed att föras 
med dagvattnet till recipienten. Detta är ett befintligt problem och för att undvika detta 
behövs höjdsättning av gatorna göras om vilka delvis är placerade utanför planområdet. 
Vid normala regn ska avledning av dagvatten ske till dagvattenanläggningar och 
ledningsnät. Problematiken med avrinning förbi ridklubben förekommer främst vid 
händelse av större regn då ledningsnät går fullt och avrinning sker ytligt. Det är dock en 
viktig aspekt att ha med i det vidare projektet. 

 
13 Ett regn på 50 mm användes vilket motsvarar SMHI:s definition av skyfall. I Stockholm används ofta 105 mm 
vid modellering av skyfall/100-årsregn. 
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Figur 10. Ytliga avrinningsområden, rinnstråk och lågpunkter vid ett regn på 105 mm. 

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 
De tekniska avrinningsområdena har delats in i tre områden, se figur 11. Indelningen har 
gjorts utifrån erhållet ledningsnät samt topografi. Då taket på skolbyggnaden är platt och 
inga stuprör identifierades under platsbesök kan avledning från taket ske på annat sätt 
via internt ledningsnät. I detta fall har ungefär hälften av takdagvattnet antagits ledas mot 
delavrinningsområde 1 respektive 2. Efter exploatering kan de tekniska 
avrinningsområdena komma att förändras då ledningsnät och markhöjder förändras. Då 
framtida ledningsnät ännu inte är fastställt antas samma tekniska avrinningsområden 
även för planerad situation. 

Inga kända problem i ledningssystemet finns. Ledningssamordning pågår parallellt med 
dagvattenutredning och påvisar eventuellt ledningskonflikter i området. 

Armégatan 

Krysshammarvägen 
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Figur 11. Tekniska avrinningsområden utifrån befintligt ledningsnät. 

 Befintlig situation 
Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v.20.2.2). De 
avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är i enlighet med Svenskt Vattens 
publikation P110. 

6.1 Flödesberäkningar 
Avrinningskoefficient [φ], reducerad area [Ared] och flöde [Qdim] redovisas för befintlig 
situation i tabell 3. Valet av återkomsttid görs för ett 10-årsregn enligt Solna stads 
dagvattenstrategi. Rinntider har beräknats utifrån flöde i mark och ledning enligt P110. 
Skolgården är uppdelas i grönyta, grus/sand respektive hårdgjorda ytor och antas 
fördelas en tredjedel per område. 

Beräknat flöde för befintlig situation uppgår totalt till ca 370 l/s för ett 10-årsregn. Flöde 
inom respektive tekniskt delavrinningsområde visas i tabell 3. I tabellen visas även 
årsmedelflöde samt nollalternativ med klimatfaktor 1,25. 
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Tabell 3. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom planområdet 

Befintlig situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
1 2 3 

GC [ha] 0,47 0,14 0,04 0,80 
Grönyta [ha] 0,55 0,45 - 0,10 
Konstgräsplan [ha] 0,20 - - 0,10 
Parkering [ha] 0,52 0,01 0,07 0,80 
Skolgård [ha] 0,88 0,15 - 0,45 
Takyta [ha] 0,37 0,21 - 0,90 
Väg [ha] 0,57 0,12 0,08 0,80 
Totalt [ha] 3,6 1,1 0,19 - 
tr [min] 26 22 10 - 
φS [-] 0,58 0,48 0,80 - 
Ared [ha] 2,0 0,53 0,15 - 
Qdim, 10-årsregn [l/s] 260 74 35 - 
Årsmedelflöde Qtot [l/s] 0,44 0,11 0,03 - 
Qdim, 10-årsregn med kf [l/s] 330 93 43 - 

6.2 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintlig situation i StormTac (v.20.2.2) 
och baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. 
Schablonhalterna innehåller stora osäkerheter och bör därför mer ses som en finger-
visning än som exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela 
planområdet med en nederbörd på 592 mm/år14. 

Föroreningsberäkningarna baseras på markanvändning av typerna gång- och cykelväg, 
gräsyta, parkering, skolområde samt väg i StormTac. För vägar har ÅDT (årsdygnstrafik) 
antagits enligt 300 för Krysshammarvägen, 9 000 för Armégatan samt 900 för 
Kristinelundsvägen15. Resultatet av föroreningsberäkningarna ses i bilaga 2. 

 Planerad situation 
Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v.20.2.2). De 
avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är i enlighet med Svenskt Vattens 
publikation P110. 

7.1 Flödesberäkningar 
Avrinningskoefficient [φ], reducerad area [Ared] och flöde [Qdim] redovisas för befintlig 
situation i tabell 4. Valet av återkomsttid görs för ett 10-årsregn enligt Solna stads 
dagvattenstrategi. Rinntider har beräknats utifrån flöde i mark och ledning enligt P110. 
Klimatfaktor 1,25 har använts för planerat scenario.  

Flöde för planerad situation uppgår totalt till ca 520 l/s för ett 10-årsregn inklusive 
klimatfaktor. Flöde inom respektive tekniskt delavrinningsområde visas i tabell 4. I 
tabellen visas även årsmedelflöde med klimatfaktor 1,25. 
  

 
14 Uppmätt årsnederbörd orrigerad för mätfel i Stockholm, siffra hämtad från StormTac. 
15 Enligt beräkning av ÅDT utförd av Iterio. Erhållen av Urban Minds 2020-09-30. 

7 



20U0464 

Sida 17 (33) 

 

Tabell 4. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation inom planområdet 

Planerad situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
1 2 3 

GC [ha] 0,78 0,24 0,03 0,80 
Grönyta [ha] 0,12 0,11 0,004 0,10 
Gårdsyta [ha] 0,31 0,002 - 0,45 
Konstgräsplan [ha] 0,08 0,11 - 0,10 
Parkering [ha] 0,08 0,07 0,001 0,80 
Radhus [ha] 0,23 - 0,08 0,40 
Skolgård [ha] 0,67 0,26 - 0,45 
Takyta [ha] 0,77 0,08 - 0,90 
Väg [ha] 0,52 0,22 0,07 0,80 
Totalt [ha] 3,6 1,1 0,19 - 
tr [min] 26 22 10 - 
φS [-] 0,66 0,58 0,61 - 
Ared [ha] 2,4 0,64 0,12 - 
Qdim, 10-årsregn med kf [l/s] 380 110 32 - 
Årsmedelflöde Qtot [l/s] 0,49 0,14 0,02 - 

Beräkningarna visar att dagvattenflödet inom planområdet för ett 10-årsregn förväntas 
öka/minska inom respektive tekniskt delavrinningsområde enligt: 

• + 120 l/s för delaro 1 
• + 36 l/s för delaro 2 
• - 3 l/s för delaro 3 

För hela planområdet ökar flödet med totalt 153 l/s för ett 10-årsregn efter exploatering 
jämfört med nuläget. 

7.2 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac 
(v.20.2.2). För metodik se avsnitt 6.2. 

Föroreningsberäkningarna baseras markanvändning av typerna gräsyta, parkering, 
flerfamiljshusområde, radhusområde, skolområde, takyta, gång- och cykelväg samt väg i 
StormTac. För vägar har ÅDT antagits enligt följande: 10016 för Lokalgata 1, 200 för 
Krysshammarvägen, 700 för Lokalgata 1, 700 för Kristinelundsvägen samt 12 000 för 
Armégatan17. Delvis ingår vägar även i markanvändningarna för flerfamiljshusområde 
samt radhusområde. Resultatet av föroreningsberäkningarna ses i bilaga 2. 

Efter planerad exploatering, utan föreslagen dagvattenhantering, tyder beräkningarna på 
att föroreningsinnehåll sett till både mängder och halter kan förväntas förbli på samma 
nivå eller minska något för samtliga beräknade ämnen. En anledning till detta bedöms 
vara att trafikmängden beräknas minska för vissa vägar samt att antalet parkeringsplatser 
minskar. 

7.3 Fördröjningsbehov 
Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 20 mm dagvatten fördröjas och renas från alla 
ytor. Nödvändiga fördröjningsvolymer har beräknats utifrån respektive markanvändning 
samt per tekniskt delavrinningsområde. Totalt krävs en fördröjning av 621 m3 dagvatten 
inom planområdet för att nå fördröjningskravet, se tabell 5. Detta kan jämföras med 

 
16 Det faktiskt värdet enligt prognosen är ÅDT 50 men ÅDT 100 är det minsta som kan användas i StormTac. 
17 Enligt prognos av ÅDT för 2040 utförd av Iterio. Erhållen av Urban Minds 2020-09-30. 
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fördröjningsbehovet för att fördröja ett 10-årsregn till befintliga flöden vilket kräver en 
fördröjning av 218 m3 för att inte öka flödet jämfört med dagsläget. Fördröjningen kommer 
därmed innebära att framtida belastning på ledningsnätet minskar. 
Tabell 5. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån markanvändning samt tekniska 
delavrinningsområden för att uppnå fördröjningskravet om 20 mm 

Markanvänd-
ning 

Total area 
[ha] 

Avrinnings
-koefficient 

[-] 

Total 
fördröjning 

[m3] 

Fördröjning per delavrinningsområde 
Delaro 1 

fördröjning 
[m3] 

Delaro 2 
fördröjning 

[m3] 

Delaro 3 
fördröjning 

[m3] 

GC-väg 1,1 0,80 169 126 38 5 

Grönyta 0,24 0,10 5 2 2 - 

Gårdsyta 0,31 0,45 28 28 - - 

Konstgräsplan 0,19 0,10 4 2 2 - 

Parkering 0,15 0,80 24 13 11 - 

Radhus 0,31 0,40 25 18 - 7 

Skolgård 0,94 0,45 84 60 24 - 

Takyta 0,86 0,90 154 139 15 - 

Väg 0,80 0,80 128 82 35 11 
Totalt 4,8 - 621 470 127 23 

 Översvämningsrisk vid 100-årsregn 
En simulering för ett 100-årsregn har gjorts utifrån befintlig höjdsättning inom 
planområdet, se avsnitt 5. 

Länsstyrelsen har utfört en lågpunktskartering för länet, se figur 12. Enligt karteringen 
förekommer flera lokala lågpunkter inom planområdet där vatten kan bli stående vid 
större regn eller skyfall. Ytan där störst vattendjup förväntas är i den gångtunnel som går 
under Armégatan. Lågpunkter som denna är svåra att bygga bort då intilliggande höjder 
som inte planeras om blir styrande. Även strax norr om befintlig fotbollsplan kan vatten bli 
stående i en större ansamling. Området som markerats med orange bedömdes vid 
platsbesök vara instängt. Utöver dessa förekommer ett antal mindre ytor som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. Resultat skiljer från simulering utförd i SCALGO Live, se avsnitt 
5.1. Skillnaden kan bero på indata så som antagen nederbörd, hänsyn till ledningsnät, 
infiltration i mark, noggrannhet på höjddata med mera.  

Vatten längs Kristinelundsvägen bedöms endast bli stående längs väg eller 
parkeringsytor och därmed inte riskera att skada befintliga bostäder. 

8 
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Figur 12. Urklipp från Länsstyrelsens lågpunktskartering kring planområdet. Orange markering visar 
instängt område som identifierades under platsbesök. 

För att minska översvämningsrisken för planerat scenario bör byggnader eller känsliga 
installationer inte placeras i lågpunkter. Byggnader rekommenderas att utformas så att 
rinnstråk inte riskerar att leda in vatten mot byggnader och sedan blir stående utan 
möjlighet att rinna bort. Det är därför viktigt att flerfamiljsbostadshuset har en öppning 
eller dagvattensläpp där vattnet kan rinna ut. Om ingen öppning finns kommer allt vatten 
som faller på gården förbli inom gårdsytan.  

För att säkra upp byggnader inom planområdet och för att hindra ytavrinning in mot 
fasaden bör marken närmast huskropparna ges en kraftig marklutning ut från byggnaden. 
Svenskt vatten förespråkar i P105 en minsta lutning på 1:20 de närmsta tre metrarna från 
byggnaden, därefter kan markytan ges en flackare lutning.  

Sekundär avrinning rekommenderas ske mot grönytor och fotbollsplanen som inte 
riskerar att skadas vid stående vatten. Vägar föreslås fungera som sekundära 
avrinningsstråk. 

En övergripande höjdsättning finns för den framtida situation inom planområdet. I stora 
drag kommer avrinning efter exploateringen att ske som i dagsläget, se figur 13. 
Krysshammarvägen avleds åt väster samt öster. Större delen av Armégatan avleds 
västerut och rinner ner längs Kristinelundsvägen. Den befintliga lågpunkten vid 
parkeringen till skolan byggs bort. Avrinning sker fortsatt mellan flerfamiljsbostadshusen 
väster om planområdet och vidare söderut mot recipienten. Norra delen av 
Kristinelundsvägen avrinner också mellan flerfamiljsbostadshusen. Södra delen av 
Kristinelundsvägen avleds söderut längs vägen. Lokalgatan 1 avrinner söderut och vatten 
rinner samman med rinnstråk längs Kristinelundsvägen. En mindre del av Lokalgata 2 
avrinner också hit.  

Vid befintlig gångtunnel/vändplan mellan skola och flerfamiljsbostadshus finns fortsatt en 
lågpunkt då denna är mycket svår att bygga bort då den styrs av höjdsättning av 
intilliggande mark. Till denna avrinner resterande del av Lokalgata 2. Vatten från 
skolgården avrinner sydöst mot konstgräsplanen som utgör en lågpunkt. Planen bedöms 
utifrån denna översiktliga översvämningsanalys inte öka risken för översvämning vare sig 
inom, uppströms eller nedströms planområdet. Nedströms planområdet finns flera mindre 
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lågpunkter dit vatten från området avrinner vid ett skyfall. Lågpunkterna fylls dock upp 
och vattnet rinner vidare även i dagsläget varför situationen inte bedöms förvärras av 
exploateringen, se även Bilaga 1. Så länge dessa lågpunkter inte grävs ur och större 
volymer kan skapas ses inte att planen förvärrar situationen vare sig uppströms eller 
nedströms planområdet. Vid den lokala lågpunkten är det viktigt att en låglinje skapas 
mellan skola och bostadshus för att vatten först ska ansamlas där (dvs marken 
rekommenderas vara som lägst mitt emellan husen för att vatten ska samlas så långt från 
byggnaderna som möjligt). Det är en stor fördel att anlägga mycket grönska och 
dagvattenlösningar dit vatten kan avrinna. Entréer mot lågpunkten rekommenderas att 
undvikas för att minska risken för skador. Eventuella entréer höjdsätts med högre 
placering än högsta punkt på den asfalterade ytan (där brytpunkten för lågpunkten går 
strax nordöst om vändplanen, se orange markering i figur 13) för att vatten ska avrinna 
söderut innan det rinner in genom entréer. Det är av stor vikt att vattnet rinner över den 
tröskel som finns på gångytorna innan det rinner in genom entréerna. Den befintliga 
lågpunkten är svår att bygga bort med avseende på omkringliggande nivåer. 
Underjordiska lösningar för hantering av skyfall kan vara ett alternativ för att minska 
risken för översvämning och stående vatten vid skyfall. Ett sådant alternativ kan 
exempelvis bestå av skyfallstrummor med funktion som ett magasin som rymmer större 
volymer vatten och har kapacitet att motta vatten även vid stora och höga flöden. Storlek 
och placering rekommenderas undersökas i skyfallskartering. 

Enligt den preliminära höjdsättningen18 ligger färdig golvnivå på +23,25 m för 
bostadshuset och + 23,30 för skolan, lägsta punkt i lågpunkten på + 21,80 m och högsta 
punkt innan vattnet avrinner söderut på + 23,15 m. Eventuella entréer bör, med viss 
marginal, placeras ovan denna nivå. Därmed bör vatten avrinna söderut innan det rinner 
in i byggnaderna. Utifrån detta kan ca 1,4 m vatten bli stående i lågpunkten. 

En skyfallskartering rekommenderas i ett senare skede då en mer detaljerad höjdsättning 
finns för hela planområdet. Utifrån denna kan behovet av ytterligare åtgärder för 
skyfallshantering, såsom behov av skyfallsmagasin i anslutning till lågpunkten, 
utvärderas. 

 
18 Situationsplan L-30-P-01, PE, höjder erhållna 2021-07-07 
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Figur 13. Framtida sekundär avrinning enligt preliminär höjdsättning visas med blå pilar inom 
planområdet. Ungefärlig utbredning av lågpunkten illustreras i orange baserat på höjdsättning enligt 
ritning L-30-P-01. 

 Föreslagen dagvattenhantering 
Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska dagvattenhanteringen i staden vara långsiktigt 
hållbar. Det innebär bland annat att fördröjande och renande åtgärder för dagvatten ska 
vidtas. Inom planområdet ska ca 620 m3 dagvatten omhändertas, se tabell 5.  

Åtgärdsförslagen som föreslås innebär lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), 
gröna lösningar så långt som möjligt samt en mer långtgående rening än enbart 
sedimentation. Placering och utformning kan anpassas så länge den vattenhållande 
volymen behålls samt att avledning till respektive åtgärd är möjlig. Hårdgöringsgraden 
rekommenderas att inte ökas mer än vad som anges i situationsplan. Om ytterligare 
hårdgöring sker i den grad att avrinningskoefficienterna för planområdet ökar krävs 
ytterligare fördröjningsåtgärder. Förslag på placering visas i Bilaga 3. 

Föreslagna åtgärder har i syfte att fungera både renande och fördröjande. Vägar och 
parkeringsytor ger upphov till störst föroreningsbelastning inom området varför rening 
från dessa ytor är extra viktig. Gröna åtgärder bidrar även till att staden blir mer estetiskt 
tilltalande samt att hårdgöringsgraden begränsas. Ca 15 % av planområdet föreslås 
anläggas med LOD-åtgärder. 

9.1 Åtgärdsförslag 
9.1.1 Flerfamiljshuset 

Takytor på flerfamiljshuset föreslås anläggas delvis med grönt tak och delvis avledas till 
regnväxtbäddar. De takytor som lutar mot Armégatan anläggs med grönt tak då ingen yta 
för regnväxtbäddar finns mot denna gata. Även gårdsytor föreslås avledas till 
regnväxtbäddar. Från takytor kan vattnet avledas till upphöjda växtbäddar intill fasad. Mot 
de nya lokalgatorna kan växtbäddar placeras även på utsidan av huset för 
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omhändertagande av takytorna med lutning mot gatan. På gårdsytan kan nedsänkta 
växtbäddar anläggas och vatten från gårdsytorna ledas till dessa. Regnväxtbäddarna på 
gården kan kombineras med omhändertagande av takytor som leds mot gården. 

Från taken beräknas ett fördröjningsbehov om 72 m3 vatten varav ca 18 m3 fördröjs i 
grönt tak och resterande 53 m3 leds till regnväxtbäddar. Det gröna taket föreslås göras 
med ett djup om minst 0,1 m och porositet 30 %, ytbehovet för att nå fördröjningen är då 
ca 630 m2. Om regnväxtbäddarna utformas med ett ytligt magasin på 0,15 m samt ett 
djupt lager på 0,5 m med porositet 15 % krävs att bäddar anläggs på en yta om ca 
355 m2 utifrån fördröjning i det ytliga magasinet. Från gårdsytan krävs en fördröjning av 
28 m3, med regnväxtbäddar med samma utformning behövs en yta om ca 190 m2 för att 
nå fördröjningsbehovet.  

Då garages planeras under flerfamiljshuset görs lösningarna täta och vatten avleds till det 
kommunala ledningsnätet eftersom infiltration inte är möjlig på grund av bjälklaget. 

9.1.2 Skolan 

Taket på skolan föreslås anläggas med grönt tak. Totalt behövs en fördröjning av 84 m3 
dagvatten. Om det gröna taket utformas med ett vattenhållande lager på 0,1 m med 
porositet 30 % behöver en yta om 2 800 m2 anläggas som grönt tak. Det motsvarar ca 
60 % av takytan men hela taket kan med fördel anläggas som grönt tak. Den del av 
takytan som anläggs med glas för ljusinsläpp kan inte anläggas med grönt tak och vattnet 
från denna yta bör avledas ut över det gröna taket som anläggs på övriga ytor. Det gröna 
taket bör därmed dimensioneras för att omhänderta dagvatten även från ytor ytan grönt 
tak. 

Från skolgården behövs en total fördröjning av 84 m3 dagvatten. Vatten från skolgården 
tas omhand i nedsänkta grönytor samt regnväxtbäddar på gårdsytan. Ett infiltrationsstråk 
längs Kristinelundsvägen för fördröjning och vidare avledning mot grönytan i söder 
föreslås. De nedsänkta grönytorna antas utformas med en nedsänkning om 0,06 m och 
fördröja totalt 30 m3 på en yta om 500 m2. Ett infiltrationsstråk i väst föreslås fördröja 6 
m3 dagvatten och utformas med en gräsbeklädd svackning med djup 0,2 m och slänt 1:2 
med underbyggnad av 0,5 m och porositet 30 %. Ytbehovet motsvarar på ca 60 m2. 
Regnväxtbäddarna föreslås utformas med ett ytligt magasin på 0,08 m och ett djupt lager 
på 0,5 m med porositet 15 %. Totalt fördröjs 48 m3 vatten på en yta om 600 m2.  

Vatten från konstgräsplanen, motsvarande 4 m3, antas fördröjas i underliggande lager. 
Antaget att underbyggnad är minst 0,1 m med porositet 30 % fördröjs vattnet med god 
marginal. För att minska spridningen av mikroplaster till ledningsnätet föreslås ett flertal 
åtgärder, se även avsnitt 9.5 samt 9.5.1 gällande materialval och mikroplaster. Åtgärder 
som föreslås är: 

- Alternativ till material som ger upphov till mikroplaster (plast/gummi) undersöks 
och esätts i möjlig mån av  förslagsvis sand, kork, kokos, sockerrör, olivkärnor 
eller kombinationer av dessa. 

- Granulatfällor/filter anläggs i de dagvattenbrunnar som finns omkring planen. 
- Filterlösning i brunnar för att kunna mäta kvalitén på dagvattnet innan det leds 

vidare till ledningssystemet. Kontinuerlig skötsel krävs. 
- Planen anläggs med en kant för att hindra spridning. 
- Endast 1 st utgång bör finnas där borstutrustning installeras för rengöring av skor 

och kläder. 
- Uppsamlingsyta för snö som innehåller granulat med granulatfälla som sköts 

kontinuerligt. 
- Information gällande dagvatten och spridning av mikroplaster från 

konstgräsplaner. 
- Planen med tillhörande dagvattenburnnar, rengöringsstationer, granulatfällor osv 

kräver kontinuerlig skötsel för att säkerställa att spridningen av mikroplaster 
minimeras. 
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9.1.3 Radhusen 

Dagvatten från radhusområdena föreslås ledas till makadammagasin för fördröjning och 
rening. Vatten från alla hårdgjorda ytor (tak, uppfart) föreslås omhändertas samlat för 
respektive radhus medan vatten från grönytor kan låtas infiltrera. Totalt behöver 25 m3 
dagvatten fördröjas från de 27 radhusen vilket innebär knappt 1 m3 per hus. Om två 
makadammagasin anläggs med ett djup om 1 m och porositet 30 % behövs en total yta 
om ca 85 m2 fördelat på två magasin. Gatusektionerna utformas för att göra plats åt 
magasinen samt möjliggöra inledning av dagvatten till dessa, antingen ytligt eller via 
brunn/ledning. Förslagsvis kan de placeras under parkeringsraderna vid radhusen. 

9.1.4 Gator, gc-vägar samt parkeringar 

Krysshammarvägen 

Vattnet från gata, gångbana och parkeringsytor föreslås att avledas till makadammagasin 
på båda sidor vägen (väst/öst) då en höjdpunkt i dagsläget finns mitt på gatan vilken 
medför avledning åt väst samt öst. Magasinen kan även anläggas som luftig skelettjord 
(30 % porositet) för att använda dagvattnet som en resurs för vegetation. Totalt 
fördröjningsbehov för väg, gc-väg samt parkering är 41 m3. Antaget ett magasin med ett 
djupt på 1 m och porositet 30 % behövs en total yta om ca 140 m2. Gatusektionerna 
utformas för att göra plats åt magasinen samt möjliggöra inledning av dagvatten till 
dessa, antingen ytligt eller via brunn/ledning.  

Armégatan 

Vattnet från gata, gc-väg och parkering avleds till makadammagasin eller skelettjordar på 
båda sidor av Armégatan. Totalt fördröjningsbehov för väg, gc-väg samt parkeringsytor är 
103 m3. Om makadammagasin anläggs med ett djup på 1 m och porositet 30% är 
ytbehovet ca 345 m2. Alternativt kan magasinen utformas som luftig skelettjordar med 
trädplantering med samma dimensioner. Gatusektionerna utformas för att göra plats åt 
magasinen samt möjliggöra inledning av dagvatten till dessa, antingen ytligt eller via 
brunn/ledning. Lösningen kan anläggas under gc-bana för att undvika konflikt med 
ledningar i gata.  

Kristinelundsvägen 

Vattnet från gata, gc-väg och parkering föreslås att avledas till makadammagasin under 
gata, gc-väg eller parkeringsplatser längs Kristinelundsvägen. Totalt fördröjningsbehov är 
64 m3. Makadammagasin med exempelvis 1 m djup och porositet 30 % har ett totalt 
ytbehov på ca 215 m2. Magasinen kan anläggas som luftig skelettjord med trädplantering 
med samma dimensionering. Gatusektionerna utformas för att göra plats åt magasinen 
samt möjliggöra inledning av dagvatten till dessa, antingen ytligt eller via brunn/ledning. 
Beroende på hur gatan skevas kan fördröjning behöva ske på båda sidor om vägen.  

Höjdsättning av gatan kan med fördel göras på så vis att den ytliga avrinningen mot 
Hufvudsta ridklubb söder om planområdet minimeras för att undvika näringstillförsel till 
recipienten. 

Lokalgata 1 

Dagvatten från väg, gc-väg samt parkeringar längs Lokalgata 1 föreslås ledas till 
makadammagasin under väg, gc-väg eller parkering. Med ett djup om 1 m med porositet 
30 % krävs en yta om ca 200 m2 för att nå fördröjningsbehovet om 60 m3 dagvatten från 
väg, gc-väg och parkering. Även dessa magasin kan utformas som luftiga skelettjordar. 
Avledning sker via brunn och ledning. Magasinen kan anläggas under väg, gc-väg eller 
parkeringsytor. Ett alternativ kan vara att nyttja grönytan längs östra sidan av gatan för 
dagvattenhantering. Det kan exempelvis ske med dike eller nedsänkt grönyta. 
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Lokalgata 2 

Från lokalgata 2, parkering och gc-väg behöver totalt 53 m3 dagvatten fördröjas varav 
12 m3 för väg och parkering samt 41 m3 för gc-väg längs gatan samt mellan skola och 
flerfamiljshus. Dagvatten från väg, parkering samt vändplan fördröjs i makadammagasin 
under gata eller parkering. Med ett magasin med djup 1 m och porositet 30 % behövs en 
yta om ca 40 m2. Dagvattnet leds in via brunn och ledning.  

Från gc-väg längs lokalgatan samt mellan skola och flerfamiljshus (lågpunkten) behövs 
en fördröjning av resterande 41 m3. På ytan planeras regnväxtbäddar på en yta om ca 
160 m2, om detta anläggs med ett ytligt magasin på 0,15 m kan 24 m3 dagvatten 
fördröjas i dessa. Resterande 17 m3 fördröjs i luftig skelettjord med ett djup på 1 m och 
porositet 30 %. Ytbehovet är ca 60 m2 för att nå fördröjningen. Kring denna yta, belägen i 
lågpunkt, kan grönytor och dagvattenlösningar med stor fördel anläggas med så stor 
fördröjningsvolym som möjligt. Risken för översvämningsproblematik minskar desto 
större fördröjning som kan medföras i dagvattenåtgärderna. 

9.2 Principlösningar 
Nedan beskrivs principen för de dagvattenåtgärder som föreslås. För att skapa en 
tilltalande och yteffektiv dagvattenhantering kan ytor på mark, tak samt under jord nyttjas 
för fördröjning och rening. 

9.2.1 Regnväxtbäddar 

Regnväxtbäddar är utvecklade för att motta dagvatten från hårdgjorda ytor. Växtbädden 
kan utformas som en nedsänkt bädd eller en upphöjd planteringslåda, se figur 14. 
Upphöjda planteringslådor fungerar för takytor eller ytor belägna högre än bädden. 
Plantering sker med växter eller träd efter önskemål och klimat. Dagvattnet kan ledas till 
växtbädden via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller ledningar. Den övre delen av 
regnväxtbädden utformas som ett ytmagasin dit vatten kan tillrinna och tillfälligt 
uppehållas. Vattnet infiltreras sedan genom markbäddens lager och renas genom upptag 
till mark och växter. Botten av bädden fylls med makadam och om lämpligt kan botten 
göras öppen för infiltration till underliggande mark. 

När bäddarna anläggs behövs kontinuerlig bevattning, behovet kan även uppstå vid 
torka. Underhåll i form av ogräsrensning och renhållning kring stuprör/brunnar samt in-
/utlopp behövs. Eventuellt kan viss nyplantering behövas. Efter en längre tid kan 
genomsläppligheten minska och ytlagret sättas igen, detta åtgärdas genom luckring eller 
att ta bort det övre lagret. 
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9.2.2 Grönt tak 

Gröna tak används för fördröjning av dagvatten men kan även bidra till att reducera 
mängden dagvatten. Detta sker genom att vegetation och jordlager tar upp nederbörd 
men även fungerar som ett magasin för att hålla vatten, se figur 15. Mängden som kan 
fördröjas beror på takets lutning, vald växtlighet samt tjocklek på lagren 

Taken byggs upp av flera jordskikt samt ett dränerande lager i botten närmst 
takstommen. När taket mättats på vatten avrinner överflödigt vatten via dräneringslagret. 
Beroende på taktyp byggs lagren upp på olika vis. Valet av växtarter anpassas efter 
lokala klimatförhållanden.  

Det är viktigt att takets lutning inte blir för stor. Vid en lutning över 10 grader finns risk för 
att vegetationsystemet hasar/glider, det kan dock förhindras med tex rotsäkert tätskikt (se 
Grönatakhandboken). För att behålla nödvändig fördröjningseffekten är taklutningen 
viktig då avrinningskoefficienten beror av lutningen och djupet på taket (se tabell 4 
Grönatakhandboken). 

Funktionen hos gröna tak varierar med årstider, sommartid kan värme och mindre 
nederbörd innebära en liten mängd vatten som rinner av från taken medan 
fördröjningsförmågan minskar under vintertid. Avdunstning från taken varierar också 
beroende på årstid. Fördelar finns trots detta då dagvatten fördröjs, kan minska i mängd, 
grönska och biologisk mångfald gynnas. Taken fungerar även isolerande mot värme, kyla 
och buller. Dessutom krävs ingen ytterligare plats än takytan. På gröna tak kan även 
solceller eller bikupor placeras. Reningseffekten varierar men viss effekt fås då upptag av 
växtligheten samt fastläggning i lagren sker. 

Då ett grönt tak anläggs är det viktigt att ha kontinuerlig uppföljning av hur växterna 
etablerar sig, det kan vara aktuellt att bevattna eller ometablering av vissa plantor. 
Beroende på växtval kan underhåll krävas i form av bevattning, gödsling eller 
ogräsrensning. Ur synpunkt för näringstillförsel till dagvatten bör dock gödsling enbart ske 
vid behov och då i lagom mängd för att ämnena ska kunna tillgodoses av växtligheten. 
Växtval bör göras för att minimera behovet av gödsling. Även kontroll av dränering och 
stuprör bör ske kontinuerligt.  

Figur 14. Exempel på upphöjd regnväxtbädd intill fasad samt nedsänkt regnväxtbädd på innegård (foto 
Bjerking). 
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Figur 15. Exempel på grönt tak (foto Bjerking). 

9.2.3 Infiltration till grönytor/nedsänkta grönytor 

Stora grönytor såsom gräsmattor eller naturmark är ett alternativ för att fördröja och rena 
dagvatten. Dessa kan också skapas för ändamålet och kan då utformas med skålning för 
att möjliggöra tillförsel av större flöden, se figur 16. Lämpligen leds dagvattnet till ytan på 
bred front som kan ta omhand dagvatten från vägar, parkeringar, tak eller 
bostadsområden. För optimal fördröjning och rening bör lutningen på grönytan inte vara 
mer än 5 %, en långsammare infiltration ökar reningsgraden då fler partiklar hinner 
fastläggas. Reningsförmågan beror av underliggande jorddjup, jordens förmåga att binda 
partiklar samt infiltrationskapacitet. Reningen sker i form av upptag av föroreningar och 
partiklar som avskiljs i de olika lagren. Växtlighet i form av exempelvis gräs tar upp 
näringsämnen som på så vis nyttiggörs. Om låga flöden förväntas kan grönytan vara 
plan, svagt sluttande eller något varierande. En bräddningsbrunn kan anläggas för att vid 
behov avleda vattnet till dagvattennätet om det inte är möjligt att infiltrera eller 
magasinera vattnet på ytan, dock inte vid extrema regn då ledningsnätet går fulla. 

Vintertid kan infiltrationsförmåga och reningseffekt minska vid igenfrysning. Underhåll 
sker i form av klippning vid gräsbeklädd grönyta, lövkrattning och renhållning. Efter en 
längre tid kan genomsläppligheten minska och ytan sättas igen, ytlagret får då luckras 
eller bytas. 
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Figur 16. Exempel på infiltration till grönyta/nedsänkt grönyta (foto Bjerking). 

9.2.4 Infiltrationsstråk 

Infiltrationsstråk bidrar till att fördröja, rena och avleda dagvatten från hårdgjorda ytor. 
Infiltrationsstråket utformas som ett svackformat och gräsbeklätt dike vilket medför en 
god reningsförmåga, se figur 17. För att uppnå önskad rening och fördröjning bör diket 
inte slutta mer än 1 % i längdled. Diket byggs upp av makadam i botten, grus, matjord 
samt ett växtbeklätt övre lager där vatten fördröjs. I kanten av diket anläggs en brunn 
som fungerar som översvämningsskydd. Brunnen bör placeras en bit upp på dikeskanten 
eller upphöjd från botten för att fungera som översvämningsskydd. Om brunnen anläggs i 
dikets bottenhöjd förlorar den sitt syfte. Diket kan kopplas till dagvattennätet via en 
dränledning i dikets dräneringslager om vattnet inte bör infiltrera till underliggande mark. 

Underhåll behövs i form av gräsklippning, krattning, rensning av ogräs samt allmän 
renhållning. Efter en tid minskar genomsläppligheten för ytlagret och stråken kan till slut 
bli helt igensatt. Återskapning sker genom luckring eller byte av ytlager vilket bör ske på 
ett sådant sätt att föroreningar som bundits till lagret inte sprids. 

 
Figur 17. Exempel på infiltrationsstråk (foto Bjerking). 
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9.2.5 Makadammagasin 

Underjordiska magasin kan användas vid begränsade ytor eller då dagvatten inte är 
lämpligt att infiltrera men en fördröjning av dagvatten behövs. Magasinet anläggs med tät 
botten med utlopp till dike eller dagvattenledning, se figur 18. Magasinet kan placeras 
under exempelvis gata, gång- och cykelbana eller parkeringsyta. 

Magasinet kan utformas på en rad olika sätt men ett minska anläggningsdjup om 1–2 m 
rekommenderas. Magasinet fylls med makadam där fastläggning av partiklar sker och 
vattnet på så vis renas. Underjordiska magasin fungerar flödesutjämnande. Sandfång bör 
placeras vid inloppet för att undvika igensättning. In- samt utlopp som riskerar 
igenfrysning under vintern bör utformas för att minska risken för detta. 

Underhåll behövs i form av kontinuerlig rensning av sandfång och kontroll av brunnar. 
Krossmaterialet kan efter en längre tid behöva bytas eller spolas rent, hur ofta beror till 
stor del av föroreningsbelastningen till magasinet. För att öka livslängden bör magasinet 
vara möjligt att tömma på sediment. När det töms är det viktigt att undvika att sedimenten 
leds bort med dagvatten till dike eller ledningsnät. 

 
Figur 18. Illustration för makadamfyllt magasin under väg. Placering kan även ske under 
exempelvis gc-bana eller parkering. 

9.2.6 Skelettjord 

Skelettjord kan användas vid trädplanteringar för att skapa ett underjordiskt 
dagvattenmagasin, se figur 19. Skelettjordar är ett yteffektivt val som ger ett utjämnat 
flöde, rening och som även tillför grönska i området. Skelettjorden består av grov 
makadam och vatten tillförs genom brunnar med sandfång eller via dräneringsledningar. 
Luftintag kan ske via samma brunn för att tillgodose trädets syrebehov. Skelettjorden kan 
vara så kallad vanlig skelettjord och består av ett luftigt bärlager i den övre delen. I den 
undre delen blandas makadam med jord vilket medför en lägre porositet på ca 10 %. 
Inblandning av biokol i skelettjorden kan med fördel ske och helt eller delvis ersätta 
jorden. Biokol bedöms hålla vatten, näring och syre på ett bra sätt samtidigt som det 
fungerar som en kolsänka. Luftig skelettjord, innehåller ingen jord och har därför en större 
porositet på ca 30 %.  

Brunn 
med sandfång 
och va t tenlås 

Oräneringsledning med 
sli t s i överkant 

Makadamfyllt 

Geotextil 

dr äneringsmagasin 
Samkross 16- 32 mm 

Utloppsledning 
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Figur 19. Exempel på skelettjordar (foto Bjerking). 

9.3 Flöde efter fördröjning 
Flödet från respektive tekniskt delavrinningsområde beräknas efter rening med 
föreslagna åtgärder till: 

• 92 l/s för delaro 1  
• 26 l/s för delaro 2 
• 5 l/s för delaro 3. 

Totalt flöde från planområdet efter fördröjande åtgärder beräknas till ca 120 l/s vilket kan 
jämföras med ca 520 l/s efter exploatering men utan åtgärd, se tabell 4. 

9.4 Reningseffekt 
Generella reningseffekter för föreslagna dagvattenåtgärder redovisas i tabell 6. 
Reningseffekterna bör ses som en fingervisning och kan ge en indikation över hur det 
framtida föroreningsbidraget från planområdet kan komma att påverkas efter föreslagen 
dagvattenhantering. Tabellen visar den generella reningseffekten de föreslagna 
åtgärderna har på respektive ämne. 
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Tabell 6. Generella reningseffekter i regnväxtbädd, grönt tak, översilningsyta, infiltrationsstråk, 
genomsläpplig beläggning samt skelettjord (StormTac, uppdaterat 2020-07-06) 
Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Regnväxtbädd/biofilter 

65 40 80 65 85 85 55 75 80 85 
Grönt tak 

-220 -120 65 -100 20 20 25 35 90 0 
Översilningsyta/infiltration till grönyta 

40 30 55 55 50 55 45 45 70 70 
Infiltrationsstråk 

60 55 80 65 85 85 55 65 80 60 
Makadammagasin 

35 45 75 60 70 60 50 55 80 55 
Skelettjord 

55 55 75 75 80 65 70 65 90 75 

För beräkning av föroreningsinnehåll efter exploatering och rening i föreslagna åtgärder 
har rening för hela planområdet antagits. Då olika ytor inom respektive område leds till 
varierande åtgärder har en minsta rening genom översilningsyta antagits för hela 
planområdet i föroreningsberäkningarna som redovisas i Bilaga 2. Flera av de föreslagna 
åtgärderna har dock en högre reningseffekt än översilningsytor har varför ytterligare 
rening kan förväntas. Uppnådd reningseffekt utifrån rening i översilningsyta ses i tabell 7. 
Den beräknade reningseffekten genererar en högre rening än den generella effekten, se 
tabell 6. 
Tabell 7. Beräknad reningseffekt i StormTac utifrån rening i översilningsyta 
Uppnådd reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Översilningsyta/infiltration till grönyta 

55 56 62 68 68 60 65 64 80 79 

Efter rening i föreslagna åtgärder kan föroreningarna beräknas minska både gällande 
mängder och halter jämfört med befintlig situation. Resultatet av förorenings-
beräkningarna visas i Bilaga 2. Planen bedöms därmed inte försvåra för recipienten att 
nå MKN. 

9.5 Materialval 
Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och 
källor till föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis 
bör tak- och fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda 
plåttak avger organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till 
ökad tillförsel av näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material 
som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts 
upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 
undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material 
som ska användas vid byggnation. 

Vid anläggning av konstgräsplanen bör materialvalet beaktas. Konstgräsplaner innehåller 
ofta korn av gummi eller plast vilket ges samlingsnamnet granulat. Vanliga typer av 
granulat är återvunna bildäck (SBR), nytillverkat gummi (EPDM) samt termoplast (TPE). 
Granulat kan innehålla farliga ämnen så som PAH, metaller, ftalater och flyktiga 
organiska ämnen. För att minska skador på hälsa och miljö är det viktigt att dessa ämnen 
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begränsas. Kemikalieinspektionen REACH19 avråder från att använda granulat som 
innehåller dessa ämnen. 

9.5.1 Mikroplaster 

Enligt Naturvårdsverket ses konstgräsplaner som en av de största källorna till utsläpp av 
mikroplaster. Konstgräsplanerna består ofta av ett fyllnadsmaterial av gummigranulat 
vilket klassas som mikroplast. Vid användning och skötsel av planen sprids mikroplaster 
från planen genom exempelvis dagvattnet, vid snöröjning samt spelares skor och kläder.  

Naturvårdsverket rekommenderar att verksamhetsutövere med ansvar för underhåll och 
skötsel av konstgräsplaner tar fram en plan för hur miljöpåverkan från planen kan 
minimeras20. Naturvårdsverket har sammanställt en vägledning för konstgräsplaner i 
vilken Miljöbalken (MB) hänvisas till. Vägledningen hänvisar även till krav och principer i 
form av kunskapskravet (2. Kap 2 § MB), försiktighetsprincipen samt krav att använda 
bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § MB), produktvalsprincipen (2 kap. 4 § MB) samt 
hushållningsprincipen (2 kap. 5 § MB)21.  

För att minska spridningen av granulat från konstgräsplanen måste åtgärder vidtas. En 
konkret åtgärd för att minska uppkomsten av mikroplast är att hitta ett alternativt 
fyllnadsmaterial. I bland annat Uppsala har en konstgräsplan anlagts med 98 % sand 
istället för gummigranulat vilket minskar användningen och spridningen av mikroplast 
betydligt. I Solna planeras en konstgräsplan med kokos, olivkärnor och sockerrör. Även 
olivkärnor blandat med kork testas i kommunen. Utvärdering av dessa kan 
rekommenderas fungera som underlag vid val av material för konstgräsplanen inom 
detaljplanen. Samtliga brunnar runt planen ska förses med silar/filter för att fånga upp 
granulat, specifika ytor för snöupplägg har anlagts för att kunna återanvända material 
samt borststationer där spelarna borstar av granulat innan de lämnar planen. Andra 
åtgärder kan innebära en rengöringsstation för spelares skor samt att sprida information 
till spelare och planskötare. För att säkerställa en högre uppsamlingsgrad bör endast en 
utgång anläggas. Planen kan förses med en kant som hindrar viss spridning samt att 
dagvatten leds till brunnar där separering i möjlig mån sker samt eventuell 
provtagningsbrunn.  

Enligt Naturvårdsverket finns möjlighet för tillsynsmyndigheten (26 kap. 19 § MB) att 
ställa krav på verksamhetsutövaren att upprätta, redovisa och kontinuerligt uppdatera en 
åtgärdsplan med åtgärder. Åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster bör 
därmed ses som ett krav i enligthet med Miljöbalken. 

För den planerade konstgräsplanen rekommenderas därför utifrån Naturvårdsverkets 
vägledning och Miljöbalken att följande införs på konstgräsplanen: 

- Alternativ till material som ger upphov till mikroplaster (plast/gummi) undersöks 
och ersätts i möjlig mån av  förslagsvis sand, kork, kokos, sockerrör, olivkärnor 
eller kombinationer av dessa. 

- Granulatfällor/filter anläggs i de dagvattenbrunnar som finns omkring planen. 
- Filterlösning i brunnar för att kunna mäta kvalitén på dagvattnet innan det leds 

vidare till ledningssystemet. Kontinuerlig skötsel krävs. 
- Planen anläggs med en kant för att hindra spridning. 
- Endast 1 st utgång bör finnas där borstutrustning installeras för rengöring av skor 

och kläder. 
- Uppsamlingsyta för snö som innehåller granulat med granulatfälla som sköts 

kontinuerligt. 

 
19 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd hämtat 2020-11-18 
20 Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för 
minskade utsläpp i Sverige. Naturvårdverket. Daterad juni 2017. 
21 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/ 
hämtat 2020-11-18 

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/
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- Information gällande dagvatten och spridning av mikroplaster från 
konstgräsplaner. 

Planen med tillhörande dagvattenbrunnar, rengöringsstationer, granulatfällor osv kräver 
kontinuerlig skötsel för att säkerställa att spridningen av mikroplaster minimeras. 

Då befintlig konstgräsplan rivs bör detta göras på så sätt att spridningen av mikroplast 
minimeras och samlas upp.  

 Fortsatt arbete 
På grund av föroreningssituationen rekommenderas som utgångspunkt att samtliga 
dagvattenåtgärder anläggs med tät botten baserat på den information som finns att tillgå i 
dagsläget. Vid uppförandet av ny skola med skolgård kommer marken saneras vilket 
innebär att behov av tät botten kan omprövas. Även övriga åtgärder och åtgärdsmål för 
hantering av markföroreningar, samt resultat från kompletterande miljötekniska 
undersökningar kan påverka senare bedömning om tät botten är nödvändig eller inte. 

För att minska risken att plast från den befintliga fotbollsplanen sprids bör en 
uppsamlande funktion finnas under rivningsarbetet samt åtgärder för att minimera 
spridningen från den nya planen vidtas. Det behöver säkerställas att rivningsmaterialet av 
plast ska hanteras och skyddas från regn för att undvika spridning av plastpartiklar till 
dagvattnet. Närliggande brunnar rekommenderas anläggas med filter för att samla upp 
mikroplaster som trots åtgärder sprids med dagvattnet. Området kring planen kan vallas 
in för att minska risken för spridning då planen rivs upp. En rivningsplan bör upprättas. Att 
rivningsarbetet sker med hänsyn till minimering av mikroplastspridning kan beskrivas i 
planbeskrivningen, projekteringsskedet samt kravställas av kommunen vid planens 
genomförande. 

 Slutsats och rekommendationer 
Planerad exploatering inom planområdena beräknas innebära ökade flöden. 
Föroreningsinnehållet minskar något eller förblir på samma nivå som befintlig situation. 
För ett 10-årsregn beräknas dagvattenflöden öka med ca 150 l/s. Dagvattenåtgärder ska 
enligt Solna stads dagvattenstrategi föreslås för fördröjning av 20 mm nederbörd. För att 
möta riktlinjerna krävs en total fördröjning om ca 620 m3 dagvatten inom planområdet. 

Dagvatten föreslås omhändertas genom lokalt omhändertagande, LOD. Åtgärderna som 
föreslås inom planområdet består av regnväxtbäddar, grönt tak, nedsänkta grönytor, 
infiltrationsstråk, genomsläpplig beläggning samt skelettjordar. Föreslagna 
dagvattenåtgärder och placering visas i Bilaga 3. I dagsläget rekommenderas att samtliga 
dagvattenlösningar inom området görs med tät botten utifrån föroreningssituationen. Då 
åtgärder och åtgärdsmål för hantering av markföroreningar är bestämda kan behovet av 
tät botten omprövas.  

Efter planerad exploatering samt med föreslagna åtgärder kommer allt dagvatten att 
genomgå rening före utsläpp till recipienten Ulvsundasjön. Samtliga föroreningar 
beräknas minska efter exploateringen sett till både mängder och halter. Med föreslagna 
dagvattenåtgärder bedöms planen bidra positivt till åtgärdsprogrammet och möjligheten 
att uppnå MKN i recipienten. Planen bidrar till efterlevnad av det lokala 
åtgärdsprogrammet genom en stor del öppna, gröna lösningar. Fosfor och tungmetaller 
kopplat till vägtrafik bedöms som viktiga föroreningar att minska i åtgärdsprogrammet, 
detta bidrar planen till i stor utsträckning. Föreslagna åtgärder bidrar i stor utsträckning till 
rening av dessa ämnen, se tabell 6. Med de åtgärder som föreslås anses även Solna 
stads dagvattenstrategi följas då fördröjning och rening av dagvatten sker i den 
utsträckning att föroreningsbelastningen minskar, belastningen på ledningsnätet minskar 
och rening av dagvatten från ytor som tidigare bidragit till stor föroreningsbelastning ges. 

10 

11 
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I dagsläget finns viss översvämningsproblematik vid 100-årsregn och stora mängder 
vatten kan ansamlas inom delar av planområdet. Med planerad höjdsättning väntas 
avrinning vid skyfall ske likt dagsläget. En befintlig lågpunkt vid en gångtunnel/planerad 
vändplan kommer förbli där mycket vatten kan bli stående. Den befintliga lågpunkten är 
dock mycket svår att bygga bort med hänsyn till omkringliggande marknivåer. Entréer 
rekommenderas inte anläggas mot lågpunkten och en låglinje med gröna ytor 
rekommenderas mellan flerfamiljshuset och skolan. Färdig golvnivå ligger högre än 
högsta punkt i lågpunkten enligt den höjdsättning som finns vid rapportens framtagande. 
Det innebär att vattnet kommer avrinna söderut innan det potentiellt skulle bli stående i 
huset. Underjordiska skyfallslösningar kan vara ett alternativ för att minska risken för 
stående vatten ytterligare. Behovet kan utredas vidare om en skyfallsmodellering utförs. I 
övrigt bedöms planen inte medföra ökad risk för översvämning vare sig inom eller i 
anslutning till planområdet. En skyfallskartering föreslås i ett senare skede då en mer 
detaljerad höjdsättning finns framtagen för hela planområdet. 
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Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar 
 
Tabell 1. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.20.2.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Befintlig situation 
[kg/år] 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder [kg/år] 

Planerad situation inklusive 
dagvattenåtgärder [kg/år] 

Fosfor (P) 3,9 3,3 1,5 

Kväve (N) 34 33 14 

Bly (Pb) 0,24 0,17 0,07 

Koppar (Cu) 0,50 0,46 0,15 

Zink (Zn) 1,5 1,1 0,36 

Kadmium (Cd) 0,009 0,008 0,003 

Krom (Cr) 0,19 0,16 0,06 

Nickel (Ni) 0,15 0,13 0,05 

Suspenderad 
substans (SS) 1 300 980 200 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0007 0,0005 0,0001 
  
 
Tabell 2. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.20.2.2). 
Halter som överskriver befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Befintlig situation 
[µg/l] 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder [µg/l] 

Planerad situation inklusive 
dagvattenåtgärder [µg/l] 

Fosfor (P) 200 170 76 

Kväve (N) 1 700 1 700 750 

Bly (Pb) 12 9,0 3,4 

Koppar (Cu) 25 24 7,8 

Zink (Zn) 74 59 19 

Kadmium (Cd) 0,46 0,42 0,17 

Krom (Cr) 9,6 8,5 3,0 

Nickel (Ni) 7,8 6,6 2,4 

Suspenderad 
substans (SS) 66 000 51 000 10 000 

Benso(a)pyren (BaP) 0,034 0,028 0,006 
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Ny lokalgata 1 och intilliggande GC-väg och parkering
 leds till makadammagasin alt. skelettjord för 

omhändertagande av dagvatten. Fördröjningsbehov 
60 m3. Ytbehov ca 200 m2 antaget 1 m djup 

magasin med porositet 30 %. 

Konstgräsplan föreslås utformas med möjlighet
för infiltration av dagvatten i underbyggnad

dimensionerat för att omhänderta dagvatten 
motsvarande 20 mm. Fördröjniingsbehov ca 
4 m3. Exempelvis underbyggnad minst 0,1 m 

med porositet 30 %. Åtgärder krävs för minskad
spridning av mikroplaster, se rapport.

Skolgård: Nedsänkt grönyta

Kristinelundsvägen och intilliggande 
GC-väg och parkeringar leds till makadammagasin

alt. skelettjord. Fördröjningsbehov 64 m3. 
Makadammagasin med 1 m djup och 

porositet 30 % innebär ett totalt ybehov på
ca 215 m2. 

Skolgård: Nedsänkt grönyta
nedsänkning 0,06 m, total

yta ca 500 m2. 
Ytlig fördröjning 30 m3. 

Skolgård: Nedsänkta 
regnväxtbäddar 

nedsänkning 
0,08 m, total yta, ca 

600 m2. Ytlig fördröjning 
48 m3. 

Grönt tak på skol-
byggnad. För-

dröjningsbehov 
84 m3. Exempelvis 

djup 0,1 m och 
porositet 30 %
kräver minst 

2800 m2 grönt tak.

Hårdgjorda ytor inom radhusen föreslås ledas till 
makadammagasin. Magadin med djup 1 m och

porositet 30 %, ytbehov totalt ca 85 m2. 
Kan fördelas på flera magasin. Total fördröjning 25 m3.

x

x

Skolgård: Nedsänkt regnväxtbädd

Armegatan och intilliggande GC-väg och parkering leds till 
makadammagasin alt. skelettjord. Fördröjningsbehov 103 m3. 
Makadammagasin djup 1 m och porositet 30 %
 innebär totalt ytbehov ca 345 m2. 

xx

GC-väg mellan fastighet och skolområde 
föreslås ledas till skelettjord

och nedsänkta regnväxtbäddar. 
Totalt fördröjningsbehov ca 41 m3 

varav ca 17 m3 fördröjs i skelettjord 
med luftigt lager djup 1 m och 

porositet 30 % med yta ca 
60 m2. Resterande 24 m3 fördröjs

i nedsänkt regnväxtbädd med 
nedsänkning 0,15 m, ytbehov 160 m2.

På grund av lågpunkten kan lösningarna
med stor fördel anläggas med större volym

för att minska risken för översvämning.
Lågstråk skapas i mitten.

Krysshammarvägen och intilliggande GC-väg och parkering
leds till makadammagasin alt. skelettjord. Fördröjningsbehov 

ca 41 m3. Makadammagasin djup 1 m och porositet 
30 % innebär totalt ytbehov ca 140 m2. 

Armégatan

Krysshammarvägen

Kristinelundsvägen

Vänd-
plan

Lågpunkt

Lo
ka

lg
at

a 
1

Flerfamiljshus (del av tak)
anläggs med grönt tak

med djup 0,1 m, porositet 30 %
ytbehov totalt ca 630 m2. Total 

fördröjning 18 m3.

Skolgård: Infiltrationsdike
nedsänkning 0,2 m, total

yta ca 60 m2. 
Ytlig fördröjning 6 m3. 

Lokalgata 2

Flerfamiljshus (del av tak samt gårdsyta)
leds till nedsänkta/upphöjd regnväxtbädd 

exempelvis nedsänkning 0,15 m 
ytbehov totalt ca 550 m2. Total fördröjning

81 m3.

Ny lokalgata 2 och parkering leds till 
makadammagasin alt. skelettjord för 

omhändertagande av dagvatten. Fördröjningsbehov 
12 m3. Ytbehov ca 40 m2 antaget 1 m djup 

magasin med porositet 30 %. 

Grönytor antas fördröjas 
och infiltrera på marken

CJ -

-D 

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

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

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

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

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

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

För beräkning av vitets storlek används bilaga 2.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

5 Pris 12-14 

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

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

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

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

Trädart Ek 

TrädlD 

Trädstorlek, o mkrets i cm: 1300 

Trädets värde: I 2 340 362 kr 

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

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

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

15 10% 234 036 kr 

30 20% 468 072 kr 

145 30% 702 109 kr I 

60 40% 936 145 kr 

75 45% 1053 163 kr 

90 55% 1 287 199 kr 

105 60% 1404 217 kr 

120 80% 1 872 290 kr 

135 100% 2 340 362 kr 

5111-. 

Ersättningsbelopp: 

kr 

kr 

1 702 109 kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 
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  1(1) 

BILAGA 6A 

 

Inom Detaljplan för del av kv. Blåmesen m.fl., BND 2019:201, medges byggrätt för 
bostäder ända fram till allmän plats och intentionen är att förlägga husfasader i gränsen 
mellan kvartersmark och allmän plats. Detta medför att dagvatten- och dräneringsledningar 
och grundläggning tillhörande bostadshusen måste förläggas under mark på kommunens 
intilliggande fastighet som utgörs av allmän plats.  

Mellan Solna kommun genom dess kommunstyrelse, såsom ägare till fastigheten Solna 
Huvudsta 3:1, Solna Blåmesen 1 och Solna Huvudsta s:5, tjänande fastigheter, och Besqab 
Bostadsmark XXI AB, såsom ägare till nybildade fastigheter  XX i Solna kommun, 
härskande fastigheter, träffas med hänsyn till ovan bakgrundsinformation följande   

 

SERVITUTSAVTAL 

 

§ 1 

De härskande fastigheterna medges rätt att i område inom Huvudsta 3:1, markerat med 
rött och i förklarande text beskrivet i bilaga 1, på egen bekostnad anlägga, nyttja, 
bibehålla, underhålla och förnya dagvatten- och dräneringsledningar samt anläggningar 
för grundläggning såsom pålar, betongsulor och betongfundament. Stuprör från fasader 
får anslutas till dagvattenledning utanför fasaden. 

  § 2 

Ingen ersättning ska utgå mellan parterna med anledning av detta avtal. 

 § 3 

Till säkerhet för ovan upplåtna servitutsrätt äger ägaren till fastigheten XX i Solna rätt att 
på sin bekostnad söka inskrivning av servitutet i fastighetsregistret. 

*  *  *  *  * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den    Solna den  

I egenskap av ägare till Huvudsta 3:1 I egenskap av ägare av nybildad 
fastighet XX i Solna 

Solna kommun gm kommunstyrelsen  Besqab Bostadsmark XXI AB 
(212000-0183)   (559175–9500)  

 

-

-

-
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(           )  (          ) 

 

……………………………………..                       …………………………………….. 
(                  )  (          ) 

BILAGOR 
1. Kartbilaga 
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BILAGA 6B 

 

Inom Detaljplan för del av kv. Blåmesen m.fl., BND 2019:201, medges byggrätt för 
bostäder ända fram till allmän plats och intentionen är att förlägga husfasader i gränsen 
mellan kvartersmark och allmän plats. Detta medför att dagvatten- och dräneringsledningar 
och grundläggning tillhörande bostadshusen måste förläggas under mark på kommunens 
intilliggande fastighet som utgörs av allmän plats.  

Mellan Solna kommun genom dess kommunstyrelse, såsom ägare till fastigheten Solna 
Huvudsta 3:1, Solna Blåmesen 1 och Solna Huvudsta s:5, tjänande fastigheter, och Besqab 
Bostadsmark XXII AB, såsom ägare till nybildad fastighet  XX i Solna kommun, 
härskande fastighet, träffas med hänsyn till ovan bakgrundsinformation följande   

 

SERVITUTSAVTAL 

 

§ 1 

Den härskande fastigheten medges rätt att i område inom Huvudsta 3:1, markerat med 
rött och i förklarande text beskrivet i bilaga 1, på egen bekostnad anlägga, nyttja, 
bibehålla, underhålla och förnya dagvatten- och dräneringsledningar samt anläggningar 
för grundläggning såsom pålar, betongsulor och betongfundament. Stuprör från fasader 
får anslutas till dagvattenledning utanför fasaden. 

  § 2 

Ingen ersättning ska utgå mellan parterna med anledning av detta avtal. 

 § 3 

Till säkerhet för ovan upplåtna servitutsrätt äger ägaren till fastigheten XX i Solna rätt att 
på sin bekostnad söka inskrivning av servitutet i fastighetsregistret. 

*  *  *  *  * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den    Solna den  

I egenskap av ägare till Huvudsta 3:1 I egenskap av ägare av nybildad 
fastighet XX i Solna 

Solna kommun gm kommunstyrelsen  Besqab Bostadsmark XXII AB 
(212000-0183)   (559175–9534)  

 

-

-

- -
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……………………………………..  ……………………………………. 
(           )  (          ) 

 

……………………………………..                       …………………………………….. 
(                  )  (          ) 

BILAGOR 
1. Kartbilaga 
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BILAGA 6C 

 

Inom Detaljplan för del av kv. Blåmesen m.fl., BND 2019:201, medges byggrätt för 
bostäder ända fram till allmän plats och intentionen är att förlägga husfasader i gränsen 
mellan kvartersmark och allmän plats. Detta medför att dagvatten- och dräneringsledningar 
och grundläggning tillhörande bostadshusen måste förläggas under mark på kommunens 
intilliggande fastighet som utgörs av allmän plats.  

Mellan Solna kommun genom dess kommunstyrelse, såsom ägare till fastigheten Solna 
Huvudsta 3:1, Solna Blåmesen 1 och Solna Huvudsta s:5, tjänande fastigheter, och Besqab 
Bostadsmark XXIII AB, såsom ägare till nybildad fastighet  XX i Solna kommun, 
härskande fastighet, träffas med hänsyn till ovan bakgrundsinformation följande   

 

SERVITUTSAVTAL 

 

§ 1 

Den härskande fastigheten medges rätt att i område inom Huvudsta 3:1, markerat med 
rött och i förklarande text beskrivet i bilaga 1, på egen bekostnad anlägga, nyttja, 
bibehålla, underhålla och förnya dagvatten- och dräneringsledningar samt anläggningar 
för grundläggning såsom pålar, betongsulor och betongfundament. Stuprör från fasader 
får anslutas till dagvattenledning utanför fasaden. 

  § 2 

Ingen ersättning ska utgå mellan parterna med anledning av detta avtal. 

 § 3 

Till säkerhet för ovan upplåtna servitutsrätt äger ägaren till fastigheten XX i Solna rätt att 
på sin bekostnad söka inskrivning av servitutet i fastighetsregistret. 

*  *  *  *  * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den    Solna den  

I egenskap av ägare till Huvudsta 3:1 I egenskap av ägare av nybildad 
fastighet XX i Solna 

Solna kommun gm kommunstyrelsen  Besqab Bostadsmark XXIII AB 
(212000-0183)   (559175–9542)  

 

-

-

- -
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……………………………………..  ……………………………………. 
(           )  (          ) 

 

……………………………………..                       …………………………………….. 
(                  )  (          ) 

BILAGOR 
1. Kartbilaga 
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BILAGA 6D 

 

Inom Detaljplan för del av kv. Blåmesen m.fl., BND 2019:201, medges byggrätt för 
bostäder ända fram till allmän plats och intentionen är att förlägga husfasader i gränsen 
mellan kvartersmark och allmän plats. Detta medför att dagvatten- och dräneringsledningar 
och grundläggning tillhörande bostadshusen måste förläggas under mark på kommunens 
intilliggande fastighet som utgörs av allmän plats.  

Mellan Solna kommun genom dess kommunstyrelse, såsom ägare till fastigheten Solna 
Huvudsta 3:1, Solna Blåmesen 1 och Solna Huvudsta s:5, tjänande fastigheter, och Besqab 
Bostadsmark XXIV AB, såsom ägare till nybildad fastighet  XX i Solna kommun, 
härskande fastighet, träffas med hänsyn till ovan bakgrundsinformation följande   

 

SERVITUTSAVTAL 

 

§ 1 

Den härskande fastigheten medges rätt att i område inom Huvudsta 3:1, markerat med 
rött och i förklarande text beskrivet i bilaga 1, på egen bekostnad anlägga, nyttja, 
bibehålla, underhålla och förnya dagvatten- och dräneringsledningar samt anläggningar 
för grundläggning såsom pålar, betongsulor och betongfundament. Stuprör från fasader 
får anslutas till dagvattenledning utanför fasaden. 

  § 2 

Ingen ersättning ska utgå mellan parterna med anledning av detta avtal. 

 § 3 

Till säkerhet för ovan upplåtna servitutsrätt äger ägaren till fastigheten XX i Solna rätt att 
på sin bekostnad söka inskrivning av servitutet i fastighetsregistret. 

*  *  *  *  * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den    Solna den  

I egenskap av ägare till Huvudsta 3:1 I egenskap av ägare av nybildad 
fastighet XX i Solna 

Solna kommun gm kommunstyrelsen  Besqab Bostadsmark XXIV AB 
(212000-0183)   (559175–9559)  

 

-

-

- -
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……………………………………..  ……………………………………. 
(           )  (          ) 

 

……………………………………..                       …………………………………….. 
(                  )  (          ) 

BILAGOR 
1. Kartbilaga 



2021-12-09Larsson Arkitekter Blåmesen Bilaga till servitutsavtal för dagvatten-/dränledningar och grundläggning
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2 

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

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Administrativ och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

GATA1 Huvudgata 

GCVÄG1 Gång- och cykelväg 

GATA2 Lokalgata 

(GÅNG1) Gångtunnel 

PARK Park 

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

B Bostäder 

B1 Radhus 

Minst 20 % av entrévånings fasad mot GATA1 ska utgöras avC1 lokaler för centrumändamål 

C2 Centrumändamål tillåts i bottenvåning mot GATA1 

E Tekniska anläggningar 

P Parkering 

S Skola 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

e1 Maximalt totalt 500 kvm BTA och 4 m maximal byggnadshöjd för 
komplementbyggnader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

e2 Totalt maximalt 200 kvm BTA och 4 m maximal byggnadshöjd för 
komplementbyggnader ovan planterbart bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

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

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Utformning 

f1 För lägenheter 35 m2 eller större ska minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad 
sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f2 Balkong och burspråk som vetter mot öster får kraga ut till ett djup 
om max 1,3 m från fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f3 Takvinkeln ska vara 30-40 grader och tak ska uppföras som 
sadeltak i plåt.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f4 Räcken och avskärmningsskärmar till terrasser får överstiga 
totalhöjden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f5 Terrasser på översta våningen ska uppföras med ett djup av minst 
2 m från underliggande fasadliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f6 Balkong , terrass och burspråk mot Armegatan får ej kraga ut 
utanför fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f7 Balkong får ej uppföras mot GATA1 eller GATA2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f8 Balkong och burspråk får ej uppföras på gavel mot väster,  4 kap. 16 § 1 
st 1 p. 

f9 Balkong på den västra fasaden ska uppföras med avstånd om 
minst 5 m från GATA1,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f10 Byggnad får uppföras i högst 7 våningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f11 Balkong och burspråk ska uppföras med en frihöjd om minst 4,5 
meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f12 Över högsta tillåtna totalhöjd får tekniska anläggningar, till en yta av 
max 100 kvm, och lanterniner, till en yta av max 600 kvm, uppföras. 
De får ha en maxhöjd på 4 m och ska vara indragna minst 4 m från 
fasadliv.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f13 Balkong och burspråk som vetter mot GCVÄG1 och GATA2 ska 
uppföras med en frihöjd om minst 3.5 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Balkong - och terrassräcke som vetter mot GATA1, GATA2 och GCVÄG1 ska utföras med 
pinnräcken av stål. Dessa balkonger får ej glasas in.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Utförande 
b1 Ventilationen ska utföras med friskluftsintag på fasad bortvänd från 

Armégatan eller på tak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b2 Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,  4 kap. 16 § 1 

st 1 p. 

b3 Minst 65 % av takytan ska vara vegetationsklädd med djup om 
minst 0,1 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b4 Förgårdsmark vid huskropparnas slut ska förses med 2 meter höga 
bullerskärmar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

b5 Marken för bebyggas till 50 %, övrig markyta får byggas under 
(över) med planterbart bjälklag,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Entréer mot GCVÄG1 får ej uppföras på nivå lägre än +23.5 meter över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 
p. 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Marken ska anläggas med plantering till minst 50 % av ytan,  4 kap. 10 

§ 

n2 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 
4 kap. 10 § 

Stängsel och utfart 
Utfartsförbud,  4 kap. 9 § 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 § 

Ändrad lovplikt 
a1 Marklov krävs även för att fälla träd med stamdiameter över 20 cm, 

4 kap. 15 § 1 st 3 p. 
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Projektorganisation

INLEDNING
Syfte och tillämpning
Illustrationsplan 
Koncept och gestaltningsidé

UTFORMNING AV GATOR
Armégatan
Kristinelundsvägen och Krysshammarvägen
Lokalgator

UTFORMNING AV PLATSER
Gång- och cykeltunnel, norra och södra sidan
Utformning av skolgård 

UTFORMNING AV SKOLA
Skolan i kvarteret
Skolan mot offentliga stråk
Skolan mot skolgården
Material och kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSKVARTER
Bostadskvarter mot allmän plats 
Gestalningsprinciper
Karaktär mot de olika stadsrummen
Material och kulörpalett
Förgårdsmark, balkonger och terrasser

UTFORMNING AV RADHUS
Utformning mot allmän plats
Gestaltningsprinciper
Material och kulörpalett
Förgårdsmark och terrasser
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Innehållsförteckning

ORGANISATION
Gestaltningsprogrammet är upprättat i samarbete mellan Solna Stad, Besqab, Larsson Arkitekter, 
LLP Arkitektkontor, PE Teknik & Arkitektur, samt Iterio

SOLNA STAD
Marcus Schramm
Bo Bergman

BESQAB PROJEKTUTVECKLING
Lisa Grufman 
Anders Dahlström
Cimone Johansson

KONSULTER
Arkitekter skola: LLP Arkitektkontor
Arkitekter bostäder: Larsson Arkitekter
Landskapsarkitekt: PE Teknik & Arkitektur 
Trafikplanerare: Iterio
Visualisering: Pavel Pavilov Studio (bostäder) och Secretary  (skola)

INLEDNING

SOLNA STAD 
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Syfte och tillämpning

INLEDNING

Gestaltningsprogrammet för Kv. Blåmesen m.fl. är kopplat 
till exploateringsavtalet med syftet att samordna och 
säkerställa kvaliteer i gestaltning av gatorna, byggnaderna 
och parkerna. Det är i det offentliga rummets gestaltning 
som stadsdelens kvaliteer visar sig och det är i samspelet 
mellan gatorna, byggnaderna och parkerna som dess 
karaktär skapas. Solna stad ansvarar för det offentliga 
rummets gestaltning och förvaltning. Bebyggelsen är på 
motsvarande sätt ett ansvar för de enskilda byggherrarna, 
där Solna stad själv är byggherre för skolbyggnaden och 
Besqab för bostadsbebyggelsen. Gestaltningsprogrammet 
ska biläggas exploateringsavtalet mellan Solna stad och 
Besqab och bindas till detta avtal.

Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett stöd vid kommande 
handläggning av bygglov och bygganmälan inom 
planområdet och fungera som vägledning för projektering 
efter planskedet. Alla som medverkar i arbetet med att 
utforma den nya stadmiljön ska ha en gemensam bild av 
kvalitetskraven för mark och byggnader.

HUVUDSTA
CENTRUM

VÄSTRA
SKOGEN

KV.
BLÅMESEN

I 
SOLNA STAD 
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Koncept och 
gestaltningsidé

INLEDNING

Vy österut längs Armégatan (Vy 2)

Området kring Armégatan vid Tallbackaskolan är idag 
dominerat av biltrafik med en bred gata som delar 
stadsdelen. Syftet med den nya detaljplanen är att ersätta 
Tallbackaskolan med en ny och större skola samt att 
förtäta med bostäder i form av flerbostadshus och radhus 
längs med Armégatan. Inom bostadskvarteret ska 
centrumverksamhet anordnas i bottenvåningen och inom 
den västra längan av radhus ges möjlighet till verksamheter 
mot Armégatan. Förtätningen ger förutsättningar för att 
skapa en sammanhållen stadsstruktur och en levande 
stadsmiljö i denna centrala del av Huvudsta. 

Genom den föreslagna bebyggelsen med både skola, 
bostäder och verksamheter på båda sidor av gatan skapas 
förutsättningar för att omvandla Armégatan från att 
uppfattas som en trafikled till att bli en levande stadsgata. 
För att nå hela vägen fram med omvandlingen är det av stor 
betydelse att gestaltningen, både av de offentliga rummen 
och av de byggnader som ramar in dessa, ges stor omsorg. 

Gatorna ges karaktären av stadsgator med separerade 
gång- och cykelbanor,  angöringsfickor och planteringar.

Skolan ligger centralt i stadsdelen och blir ett tydligt 
inslag i stadsbilden och gatumiljön. Den sammanhållna 
byggnadsvolymen har planerats för öppenhet och kontakt 
med omgivande offentliga platser och stråk. Publika och 
gemensamma funktioner finns i gatuplan eller i souterräng, 
reguljära undervisningslokaler högre upp.

Bostadsbebyggelsens gestaltning ska stödja upplevelsen 
av tydliga och aktiva stadsrum, där byggnaderna vänder sig 
utåt mot gatan. Bebyggelsen utformas också på ett sådant 
sätt att det blir tydlig skillnad mellan Armégatan och övriga 
gator, där Armégatan får en mer stadsmässig och offentlig 
karaktär med inslag av publika lokaler, medan lokalgatorna 
får en mjukare övergång mellan det offentliga och det 
privata, genom till exempel förgårdsmark och balkonger.

I 
SOLNA STAD 



Sektion  A’-a’, ArmégatanPlantering i gatumiljöLönn. Foto: Peter LinderSektionshänvisningar gatusektioner

Sektion  A-a, Armégatan
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Armégatan

UTFORMNING AV GATOR

Gatorna får ett tydligare formspråk med separerade gång- 
och cykelbanor samt angöringsfickor. Gångbanor utförs 
med betongplattor och körbanor med angöring av asfalt. 
Gaturummen markeras med trädrader i låg markvegetation 
och ny bebyggelse som varierar i färg och form.

TRÄD OCH VÄXTER I GATUMILJÖ
Träd väljs utifrån sorter som finns på plats och gynnar 
växt och djurliv. De olika gatubredderna ger plats för träd 
i olika storlekar som passar gaturummets skala. Längs 
Armégatan planteras en dubbelsidig allé som bygger vidare 
på befintlig allé. Kristinelundsvägen kantas av befintliga träd 
på förgårdsmark och mot skolan planteras nya träd. På de 
lokala gatorna kan trädsorter och storlek variera för att få in 
nya arter i området. Ekar planteras i hörn och i siktlinjer för 
att skapa blickfång. 
Nyplanterade gatuträd ska ha stamomfång minst 20-25 cm 
och stamhöjd 2,3-2,5 m. Övriga nyplanterade träd bör ha 
stamomfång minst 14-16 cm.

ARMÉGATAN, A-a
Körbanan smalnas av till förmån för en dubbelriktad 
cykelbana, angöringsfickor och busshållsplatser. Trädzoner 
på vardera sida hamnar på samma marknivå som gata och 
markerar körbanan.

VÄXTLIGHET
Bredkroniga träd väljs som fyller gaturummets rymd och 
tar ner skalan i gatunivå. Exempel på träd här är Lönn. 
Träden föreslås stå i en växtbädd med marktäckande tåliga 
buskar som bidrar till grönska i marknivå samt avskiljer de 
olika stråken. 
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KRYSSHAMMARVÄGEN, E-e
De tvärställda parkeringarna på vardera sida utgår. Vägen 
kantas av en gångbana på ena sidan och en längsgående 
parkering med gångbana på insidan inom kvartersmark, 
på andra sidan. Radhusen i sutteräng får en mindre 
förgårdsmark med en avgränsande häck mot gaturummet.

VÄXTLIGHET
Mot de befintliga bostäderna finns buskplanteirngar i 
marknivå och vegetation på de upphöjda bostadsgårdarna 
mot gatan. Längs radhusen planteras en häck som ramar 
in förgårdsmarken.

KRISTINELUNDSVÄGEN, B-b
Cykelstråket längs skolan kopplas ihop med 
pendelcykelstråket som leder till Huvudsta allé. Längre 
söderut kantas vägen av angöringsfickor på vardera sida.  

VÄXTLIGHET
En planteringsyta ramar in skolagården mot vägen. I 
bredare partier planteras träd. Träden skuggar på gården, 
gångbanan och bidrar till biologisk mångfald samt ökade 
spridningsmöjligheter för insekter och smådjur. Smalare 
grönstråk utformas  som diken med planteringar av 
exempelvis äng eller marktäckande buskar. De kan också 
utformas som planteringar med häck och solitärbuskar. 
Några ekar planteras längs med skolgården och förstärker 

ekbeståndet i området.

Lönn i gatumiljö.

Sektion E-e, Krysshammarvägen  Plantering som ramar in

Sektion B-b, Kristinelundsvägen

Kristinelundsvägen 
och Krysshammarvägen

I 
SOLNA STAD 

Y'. 
Cr'. 
<( 
::,:: 
l/1 
0 
Cr'. 

o<( 

LCJ 
Cr'. 
·o 
lL 

l/1 
::::, 
:r: 
lL 
w 
co 

GÅNGBANA 
2,50 

GÅNGBANA 
3,50 

ANGORING 
2,00 

GATA 
9,00 

KÖRBANA 
5,50 

GATA 
16,00 

KÖRBANA 
6,00 

GÅNG- OCH CYKELBANA 

SÄ ERHETS 
1,00 

ANGÖRING RADHUS+ GÅNGBANA 

5,50 

0 
Cr'. 

o<( 

LCJ 
_J 

0 
Y'. 
J) 



8

GESTALTNINGSPROGRAM, BLÅMESEN, SOLNA, 2021-11-02

Lokalgator

UTFORMNING AV GATOR

LOKALGATA 1, C-c
Gatan löper längs ett befintligt huvudstråk för gående och 
cyklister i öster som viker av under Armégatan. I väst kantas 
gatan av längsgående parkering med en gångbana på 
insidan.

VÄXTLIGHET
De uppvuxna ekarna intill huvudtråket bidrar till karaktär i 
gaturummet. Längs med fotbollsplanen planteras en rad 
lönnar som ramar in skolgården och delvis ersätter befintliga 
lönnar som tas ned i samband med områdets upprustning. 
Vid bostadsbegyggelsen finns plats för en perennplantering 
och ytan under lönnraden föreslås som en ängsyta med 
gräs och örter som attraherar insekter.

LOKALGATA 2, D-d
Det befintliga huvudstråket för gående och cyklister fortsätter 
över lokalgata 1 vidare till skolan och bostadskvarteret. Gatan 
slutar i en vändplan för angöring av sopbil och RHP-plats. 

VÄXTLIGHET
Växtligheten varierar längs gatan med förgårdsgrönska vid 
bostäderna samt trädplanteringar och regnväxtbäddar mot 
skolgården.
I söder vid bostäderna kan solälskande perenner trivas i det 
skyddade läget. Trädgruppen vid skolgårdensentrén kan 
vara blommonde och på så sätt accentuera ingången. Längs 
gång-och cykelbanan tas nivåskillnaden mot skolgården 
upp med släntplantering och solitärbuskar.

Blommande träd

Växter efter ståndortSektion C-c, Lokalgata 1

Sektion D-d, Lokalgata 2
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Gång-och cyckeltunnel, 
norra och södra sidan

UTFORMNING AV PLATSER

NORRA SIDAN
En trappa leder ner från Krysshammarvägen till norra sidan 
av tunneln. Slänten planteras med bärande buskar och 
träd. Tomma hörn fylls med låg vegetation som mjukar upp 
och bidar till växt- och djurlivet. Belysning vid trappan och 
tunneln kan verka rumskapande.

Vidare norr om tunnlen planteras om möjligt pelarekar  i 
anslutning till de befintliga träden. De blir en del av det gröna 
stråket i nord-sydlig riktning samt att de markerar trappan.

SÖDRA SIDAN
Från Armegatan löper trappan längs bostäderna och landar 
i platsbildningen utanför skolans östra entré. Cykelparkering 
för skolelever löper längs fasaden och ramas in av en häck.
Gränsen mellan privat och allmän mark antyds med en 
långsmal regnväxtbädd med trädplantering. Där bildas en 
separat zon med förgårdsgrönska och cykelparkeringar.

En förskjuten trädrad intill står i skelettjord vilket möjliggör 
större ytor och fri rörelse för gående och cyklister. En varierad 
markbeläggning mellan husen kan förstärka rumskänslan.

N

ARMÈGATAN

LOKALGATA 2

UTSNITT 1

UTSNITT 2

KRISTINELUNDSVÄGEN

KRYSSHAMMARVÄGEN

LO
KA

LG
AT

A
 1

Lr

ARMÈGATAN

KRYSSHAMMARVÄGEN

GÅNG- OCH CYKELTUNNEL
Tunneln som går under Armégatan framhävs med låg 
vegetation på outnyttjade ytor vilket stärker de gröna stråken 
i Huvudsta. Trappor i anslutning till tunneln läggs till på 
båda sidor för att ytterligare öka framkomligheten över 
Armegatan. 

Befintliga planteringsytor i slänter iordningställs  med 
marktäckande perenner och blommande buskar och träd. 
Effektbelysning i och i anslutning till tunneln kan öka den 
upplevda tryggheten samtidigit som det tillför ett estetiskt 
värde.

LOKALGATA 2

ARMÈGATAN

Gestaltningsidéer för södra sidan

Gestaltningsidéer för norra sidan

Utsnitt 2

Utsnitt 1

[Jj 

[Jj 

[Jj 
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UTRUSTNING
De olika områdena på gården fylls dels med småbarnslek i 
en trygg zon närmast skolbyggnaden och med mer fartfull 
lek i söder där det finns större utrymme för rörelse i varierad 
terräng. I den mer varierade terrängen i mitten av skolgården 
finns möjligheter för lek i naturlik miljö som bjuder in till 
upptäckande och rörelse. I anslutning föreslås ett förråd 
för lekutrustning som kan kombineras med utrymme för 
utomhusundervisning. 
Fotbollplanen placeras i den södra delen av skolgården 
med läktare på sidorna som blickar ut över skolgården. I 
anslutning föreslås aktiviter som pingis och basket som 
passar för de äldre barnen.

Två stycken av de befintliga konstverken som finns 
runt Tallbackaskolan bevaras och placeras på den nya 
skolgården.  

PRINCIPER FÖR GESTALTNING:

• Dagvattenhantering i växtbäddar – ingen   

ytlig fördröjningszon vid lek för yngre barn.

• Olika zoner för lek för olika åldersgrupper. 

• Mark anpassas till befintlig sparad natur. 

• Utrymme för pedagogiskt lärande i utemiljö.

• Material i utrustning och markmaterial som återspeg-
lar skolbyggnaden. 

I enlighet med barnkonsekvensanalysen kommer slutlig 
utformning av skolgården att ske i samarbete med barn 
och personal på skolan.

Utformning av 
skolgård
Skolan är placerad med Armégatan i ryggen och skolgården 
vänd mot söder, omgiven av bostadskvarter. Byggnaden tar 
hänsyn till befintlig vegetation där ett större bergsparti med 
trädgrupper kan sparas centralt på skolgården. En äldre ek 
och en del av en befintlig lönnallé sparas också vilket skapar 
estetiska och ekologiska värden. Detta bidrar till en varierad 
terräng på skolgården där det bildas olika ytor för barnen att 
utforska lek och rörelse. Trappan som landar på skolgården 
utgör en naturlig uppdelning mellan de äldre och yngre 
eleverna och skapar en mötesplats med sittmöjligheter.

Närmast skolbyggnaden anpassas leken för de yngre 
eleverna medan de äldre eleverna får utrymme för aktiviteter 
mot fotbollsplanen som förläggs mot den nya lokalgatan i 
söder. 

Flera entréer till skolgården ger goda möjligheter att på ett 
säkert sätt ta sig till skolan både till fots, med cykel eller med 
bil. 

Utrustning för varierade åldrarTrägradäng vid fotbollsplan, överst. Befintliga konstverk, nederst.

Skolgård

FOTBOLLS-
PLAN

TRÄD-
DUNGE

SMÅBARNSLEK

CYKEL-P

ENTRÉYTA

LÄKTARE

AKTIVITETS-
YTA

ANGÖRING

UTOMHUS-
LÄRANDE

VÄXTLIGHET
De befintliga trädbestånden som sparas förstärks 
med nyplanteringar i strategiska lägen som stärker de 
ekologiska spridningsamband som utpekas i planområdet. 
Träd föreslås att ersättas med samma art, såsom lönn, för 
att gynna befintliga värden. Eken som behålls kompletteras 
med flera ekar längs med Kristinelundsvägen och 
accentuerar ingångar och siktlinjer. 

Markvegetationen föreslås bestå av en blandning av 
nedsänkta och upphöjda växtbäddar som hanterar dagvattet 
på platsen. Planteringarna kan utgöras av perenner, 
bärbuskar och ängsmark som gynnar pollinerande 
insekter och djur i området. Stomväxter som häckar och 
solitärbuskar kan placeras mot gångbanor runt skolgården 
för att rama in gården. 

L 
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UTEMILJÖ  ÅK 
F-1

UTEMILJÖ  ÅK 2-3

UNGEFÄRLIGT 
SKOLOMRÅDE

N

ARMÉGATAN

UTEMILJÖ  ÅK 4-6
UTEMILJÖ  ÅK 7-9

FOTBOLLSPLAN

SKOLA

Skolan i kvarteret

Den nya skolan föreslås som en samlad byggnadsvolym med 
fyra synliga våningar samt en i souterräng mot Armégatan. 
Huvudentré/besöksentré finns mot Kristinelundsvägen, intill 
korsningen Armégatan. Skolans byggnadsvolym är något 
lägre än bostadsbebyggelsen i den östra delen av kvarteret 
mot Armégatan och öppnar på så sätt upp för mer ljus 
och rymd till den nya radhusbebyggelsen på Armégatans 
norra sida. Volymsuppbyggnaden med den utskjutande 
sockelvåningen mot söder faller in i hela kvarterets gestaltning 
där bebyggelsen trappas ner mot sydväst för ljus till gårdar, 
bakomliggande bebyggelse och även för skolans utemiljöer. 
På det långsträckta skolområdet har skolgårdsentréerna 
placerats centralt kring en bred södervänd gradängliknande 
utvändig trappa. De olika ålderskategorierna har sin 
egen skolgårdsentré som förbinder dem med den del av 
skolgårdsområdet som planerats för just deras utevistelse. 
Skolan är planerad för flexibilitet med möjlighet till olika 
åldersindelningar. Skollokalerna för år F och 1 i första hand 
i markplan/entréplan tillsammans med entréfunktioner, 
matsal, café, storkök, inlastning, samt den övre delen av den 
stora idrottshallen som ligger ett plan ner i souterräng mot 
Armégatan. 
Invändigt har skollokalerna organiserats i hemvister 
kring en gemensam ljusgård. Närmast ovan byggnadens 
entréplan, på plan 3, finns hemvister för år 2 och 3. År 4 till 
6 finns på plan 4 och år 7, 8 och 9 på plan 5. Gemensamma 
undervisningslokaler i praktiskt estetiska ämnen, 
hemkunskap och NO har fördelats på våningsplanen i så 
nära samband med den ålderskategori som mest nyttjar 
lokalerna som möjligt. 

Översikt från sydväst (Vy 1)Organisation skolområde

OJ 
C) 
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1:175    (A3)N
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1:175    (A3)N

0 1 2 3 4 5  m

Skolan mot offentliga 
stråk
Den sammanhållna byggnadsvolymen har planerats för 
öppenhet och kontakt med omgivande offentliga platser och 
stråk. Publika och gemensamma funktioner finns i gatuplan 
eller i souterräng, reguljära undervisningslokaler högre upp. 
Det större husdjupet som är fördelaktigt för lärmiljöer och 
energibalans ger samtidigt behov av större fönsterpartier 
för tillräckligt dagsljus och därmed också större öppenhet 
och kontakt mellan in och utsida för hela byggnaden. 
Verksamheten blir på så sätt också en del av byggnadens 
uttryck och gestaltning. 
Sockelvåningen har bearbetats med större 
sammanhängande glaspartier vid huvudentrén och ner mot 
idrottshallen från Armégatan. På kortsidan vid huvudentrén 
i hörnet Armégatan/Kristinelundsvägen har sockelvåningen 
dragits in och ger på så sätt ett skärmtak över huvudentrén 
och lastportarna till lastgården som finns längre söderut 
längs Kristinelundsvägen. Sockelvåningen har för variation, 
taktilitet och värme givits en detaljering med fasadbeklädnad 
av glaserade klinkerplattor och glaserat tegel med varma 
jordfärger i ett textilt mönster med vertikala fält.  Det vertikala 
formatet återkommer på tegelfasaderna högre upp på 
byggnaden med tegel i en varm gul nyans som används 
med liggsidan vänd utåt. De längsgående fönsterpartierna 
har varierats med fönster av olika höjd som korresponderar 
med rummens funktion och användning.

Fasad mot väster. Skala 1:350  (A3)

Fasad mot norr. Skala 1:350 (A3)

UTFORMNING AV SKOLA
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Vy österut  längs  Armégatan (Vy 2)Kvällsljus, referens; Kronängsskolan, LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Utsnitt av skolans tänkta sockel i jordfärgade
 klinkerplattor alternativt glaserat tegel

UTFORMNING AV SKOLA
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Skolan mot 
skolgården

Vy norrut mot skolgården och den utvändiga trappan (Vy 3)

Mot skolgården i söder möter skolan skolområdet 
genom den utdragna sockelvåningen med terrass och 
tillhörande gradängbildande trappa. Vid eleventréerna 
i sockeln kring trappan finns sammanhängande 
glaspartier i markplan in mot matsalen, något indragna 
för avskuggning och väderskydd. Skolans övre del har mot 
söder sammanhängande balkonger för brandutrymning, 
solavskärmning och skärmtak till entréerna på terrassen. 
Balkongerna är av betong och har pinnräcken av smide 
som täcker av framkanten. Högst upp ersätts balkongerna 
av ett glastak som konsolerar ut från byggnaden ovanför 
den översta balkongen. Balkongerna och skärmtaket lättar 
upp den stora sammanhängande volymen och skapar 
tillsammans med de indragna delarna i sockelvåningen en 
mellanzon som ger behaglig avskuggning och väderskydd 
till byggnadens söderfasad och de vistelseplatser/entréer 
som finns närmast byggnaden på terrass och skolgård. Mot 
skolgården når de övre delens tegelfasader av varmgult tegel 
ner till mark. I öster korsas skolområdet av det allmänna 
gångstråket från gångtunneln och här återkommer det 
glaserade teglet som använts till sockelvåningen mot de 
publika platser och stråk som omger skolan mot norr och 
väster. 

Referens; Sydhavnens skola, JJW arkitekter

UTFORMNING AV SKOLA
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1:175    (A3)N
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Fasad mot söder.  Skala 1:350 (A3)

Fasad mot öster.  Skala 1:350 (A3)

Trappan är tänkt med beläggning helt i trä som fortsätter 
på terrassen och återkommer i det möblemang med 
fasta sittmöbler som planeras både för terrassen och  
skolgården. Trämaterialet är tänkt som obehandlad lärk, 
eller motsvarande, med rillad ovansida som tillåts gråna 
med tiden. 

Referens;Röda korset volontärbyggnad, COBE arkitekter

Referens; Adolfsbergsskolan, LLP arkitektkontor 
Foto: Åke E:son Lindman
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Trappa/terrass i naturfärgat trä.

Stående tegel, Kronängsskolan,LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Glaskärmtak samt balkong av betong med smidesräcke i framkant. 
Kronängsskolan, LLP arkitektkontor. Foto: Åke E:son Lindman

Grönt tak exempelvis sedumört. 
Bildkälla: Jostein Sundby, Vital 

Vekst AS 

Inlastningsportar i roströd kulör 

Inspiration sockelvåning : T.v:klinker i Mariatorgets T-banestation. 
T.h.Trasmatta. Bildkälla: Nordiska muséet 

Exteriört präglas skolbyggnaden av det varmgula teglet, 
de stora sammanhängande glaspartierna och den stora 
gradängbildande trappan med sittplatser i trä, samt 
sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker i 
varma jordfärger. 

TEGEL
Stenarna är massiva i en varmgul nyans och används med 
liggsidan vänd utåt. Detta ger en variation i färg och textur 
och ett levande nästan träliknande uttryck, men ändå med 
stor tålighet och låga underhållskostnader. 

GLASERAT TEGEL/KLINKER
Sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker 
är tänkt i ett mönster av vertikala fält som ger ett textilt, 
trasmattelikt intryck. De varma nyanserna och den delvis 
reflekterande ytan ger värme, variation och både taktila 
och visuella kvaliteter till sockelvåningen och byggnadens 
anslutning till omgivande offentliga platser och stråk. 

GLAS
Glasytorna kontrasterar med tegelfasadernas textur, 
reflekterar himlen och omgivande grönska/bebyggelse vilket 
infogar byggnaden på platsen. De stora sammanhängande 
fönsterpartierna bidrar till en öppen och levande exteriör där 
skolverksamheten blir synlig mot utsidan. Glas återkommer 
i taket ovanför den översta balkongytan mot söder som 
genomfärgat solskyddsglas i en grön nyans.

TRÄ
Sittytor i trä på terrass och i den stora exteriöra trappan, 
kompletterat med träinslag vid entréer bidrar till en 
taktil och vänlig skolmiljö. Naturfärgat trä återkommer i 
gemensamma ytor i skolans interiör och i övriga delar av 
skolområdets utvändiga miljö, samt som fasadmaterial 
på komplementbyggnader för förvaring av leksaker och 
redskap. 

BETONG
Utrymningsbalkongerna föreslås i naturfärgad
betong med en räfflad, matrisgjuten undersida. Framkanten 
täcks av smidestäcke.

SMIDE OCH PLÅTARBETEN
Smidesräcken, utrymningstrappor och plåtarbeten 
föreslås i sina naturligt förekommande färger utan 
målningsbehandling som varmförzinkat stål och aluzink 
alternativt varmförzinkad plåt med polyesterbeläggning i 
kulör silvermetallic. 

FÖNSTERPARTIER OCH PORTAR
Fönsterpartier och entrépartier föreslås med utsida i 
natureloxerad aluminium alternativt rostfritt stål. De stora 
portarna lackeras i en roströd kulör som ansluter till 
sockelvåningens glaserade tegel/klinker i jordfärger.

GRÖNT TAK
Det låglutande gröna taket ligger dolt från gatan bakom 
ytterväggen som förlängs och bildar sarg till taket. Takets 
grönska kan uppfattas från de höga bostadshusen som 
omger kvarteret, och bidrar till dagvattenhantering, 
grönytefaktor och biologisk mångfald. 

Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV SKOLA
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Bostadskvarter mot 
allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Vy längs Armégatan västerut (vy 4)

TYDLIGA STADSRUM
Kvarteret med flerbostadshus möter flera olika typer av 
stadsrum. Generellt gäller att gränsen mellan privat och 
allmän mark ska vara tydligt avläsbar i stadsrummet. 
Byggnaderna mot Armégatan placeras i fastighetsgräns 
och definierar gaturummet. Mot lokalgatorna finns i 
allmänhet förgårdsmark som markeras med växtlighet i 
upphöjda eller nedsänkta växtbäddar, vilka även hjälper till 
med dagvattenhanteringen. 

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Den upplevda tryggheten är en viktig aspekt i ett stadsrums 
popularitet. För att skapa en miljö som känns trygg att vistas 
i även under dygnets mörka timmar måste stor hänsyn tas 
till utformningen av stadsrummet och till hur bebyggelsen 
samspelar med gatan.

God belysning, överblickbarhet och orienterbarhet påverkar 
hur miljön upplevs. Fasader med många aktiva entréer, där 
bostadsentréer blandas med entréer till lokaler och andra 
verksamheter bidrar till en mer levande bottenvåning, vilket 
skapar en känsla av närvaro och trygghet. Kommersiella 
lokaler, och även bostadsentréer, kan bidra ytterligare till 
att skapa en tryggare miljö genom att förses med invändig 
belysning som är tänd nattid.

Projektet utförs med entréer vända mot gatan, generösa 
fönsterpartier vid lokaler och verksamheter samt god 
orienterbarhet. Alla entréer ska förses med god belysning 
och om ett längre avstånd skulle uppstå mellan aktiva 
entréer uppmuntras övrig fasadbelysning. Fastigheterna 
och gatans belysning ska komplettera varandra och 
tillsammans ge ett väl upplyst gaturum.
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Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus
VERTIKAL UPPDELNING
Projektets långa fasader delas upp i tydligt avläsbara 
huskroppar. Uppdelningen behöver inte nödvändigtvis 
sammanfalla med trapphusindelningen, det är viktigare att 
den görs på ett rytmiskt och välavvägt sätt. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

VARIERAD TAKFOT
Byggnadernas höjd och avslutning uppåt anpassas till vilken 
typ av stadsrum fasaden möter. Höjden trappar ner söderut 
och den lägre bebyggelsen som möter skolgården och 
Lokalgata 2 ges en mindre stadsmässig utformning med 
sadeltak, medan fasaderna mot Armégatan och Lokalgata 1 
avslutas med en indragen våning — så kallad kungsvåning.

Den indragna kungsvåningen kan utföras i ett avvikande 
material eller med samma material som resterande 
byggnad, men bör i det senare fallet ges åtminstone en 
subtil variation som t.ex. annan fogfärg eller murning. Taken 
utförs platta eller svagt lutande mot gården.

Referens: Bohusgatan, Skandia fastigheter, Göteborg
Arkitekt: Kanozi

Referens: Södra Värtan, TB-gruppen och HSB, Stockholm
Arkitekt: Kjellgren & Kaminsky samt Joliark
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Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

LEVANDE SOCKELVÅNING
Fasaden mot Armégatan är mycket viktig för upplevelsen av 
det nya stadsrummet och allra viktigast är sockelvåningen 
där arkitekturen upplevs i ögonhöjd. Sockelns utformning 
är av stor vikt för hur levande och trivsamt gaturummet 
uppfattas och ska därför utformas för att aktivera 
gaturummet närmast fasaden. 

Lokaler placeras strategiskt och utförs med generösa 
fönsterpartier. Entréer ska vara tydliga, inbjudande och väl 
omhändertagna, med en hög grad av öppenhet mot gatan. 
En portik öppnar mot gården.

För att ytterligare förstärka den tidigare nämnda vertikala 
uppdelningen kan sockeln med fördel variera i höjd mellan 
olika huskroppar.

Visualisering av hörnbyggnaden, Pavel Vavilov Studio
Arkitekt: Larsson Arkitekter

Referens: Brunnshög  centrum, ICA fastigheter, Brunnshög
Arkitekt: FOJAB Arkitekter

MARKERING AV HÖRN
För att tydligt markera kvarterets närvaro i stadsrummet 
utformas huskropparna i kvarterets hörn på ett annorlunda 
sätt än resten av kvarteret. 

Det nordvästra hörnet markeras genom avsaknad av 
indragen våning. Det nordöstra hörnet utgör den högsta 
delen av kvarteret och ges en slank och reslig karaktär. 
Byggrätten i detaljplanen har ett avskuret hörn och 
bebyggelsen utformas för att ta vara på detta. Huskroppen 
ges en stark volym där det avskurna hörnet fortsätter upp 
till högsta punkten och den indragna kungsvåningen gradvis 
försvinner genom att de indragna fasaderna vinklas ut mot 
hörnet. Greppet förstärker det vertikala i byggnaden och 
fungerar som en samtida version av ett hörntorn, som 
märker ut början på ett nytt kvarter. Lokalen vetter mot 
både Armégatan och lokalgatan och entrén placeras i det 
avskurna hörnet.
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STADSGATA
Fasaderna ska ges en stadsmässig och offentlig karaktär.  
Den långa fasaden bryts upp med en vertikal indelning 
som är något tätare än mot övriga stadsrum, vilket betonar 
vertikaliteten i bebyggelsen.

Sockelvåningen görs så öppen och inbjudande som möjligt 
med  publika lokaler i hörnen, uppglasade och indragna 
bostadsentréer, samt en portik öppen mot innergården.

Utkragande balkonger medges inte mot Armégatan i 
detaljplanen, men franska balkonger uppmuntras.  Mellan 
de markerade hörnen avslutas byggnaderna uppåt med en 
indragen våning - så kallad kungsvåning.

LOKALGATOR
Fasaderna mot lokalgatorna söder om hörnlokalerna ges 
en något mindre stadsmässig utformning, där fokus ligger 
på att byggnaderna skapar en trivsam boendemiljö, men där 
gestaltningen även ska bidra till gatumiljön. Den vertikala 
uppdelningen är mindre tät och sammanfaller i huvudsak 
med trapphusindelningen. Balkonger kragar ut från fasad.

Byggnadernas höjd trappas av söderut och avslutningen 
uppåt varierar mellan kungsvåning och sadeltak.

Byggnadernas möte med gatan mjukas upp av en smal 
förgårdsmark med planteringar och från andra våningen och 
uppåt finns utkragande balkonger. Sockelvåningen behöver 
inte ha samma publika karaktär som mot Armégatan, men 
är fortfarande en viktig del i byggnadens möte med mark 
och ska utformas med omsorg. Bostadskomplement som 
cykelrum och miljörum bör ha fönster i den utsträckning 
som är möjligt med hänsyn till placeringen i höjdled i 
förhållande till marknivån. Entréer ska även här upplevas 
som öppna och utformas generöst uppglasade.

Karaktär mot de olika 
stadsrummen

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Illustrerad fasadelevation mot Lokalgata 1 (mot öster) Illustrerad fasadelevation mot Armégatan (mot norr)

Förgårdsmark med 
plantering i regnbäddar

Balkonger mot lokalgata

Lokal löper runt hörnet

Portik till innergården

Kungsvåning

Lokal vid hörnet

Sadeltak

Öppning till innergården

Tydligt hörn
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Sockelvåning, lokaler 
och entréer

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Uppglasad publik lokal med generös invändig takhöjd

Portik med tegelväggar och trätak. Referens Slakthusområdet, Åke 
Sundvall, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Uppglasad lokal som upplevs öppen och välkomnande. Referens: 
Kv. New York, Wallenstam, Stockholm. Arkitekt: Wingårdhs

Upplyst portik med tegelomfattning leder in till innergård

Indragen och upplyst entréparti. Referens: Brf Ciceron, Nordr, Göteborg. 
Arkitekt: Krook & Tjäder.

Sockel ska utformas så att den blir en del av varje byggnads-
kropps arkitektur. Sockelns höjd kan variera mellan dubbel 
våningshöjd, en våningshöjd, halv våning eller endast en 
lägre sockel längs marken. Avvikande material mellan bot-
tenvåning och huskropp får förekomma, men övergången 
till sockel kan med fördel markeras med mer subtila vari-
ationer, så som olika murningstekniker, fogfärg, livförskjut-
ningar eller med en annan bearbetning av detaljer som till 
exempel fönsteromfattningar.

LOKALER
Längs Armégatan ska det finnas lokaler i bottenvåningen 
för att skapa stadsliv, mötesplatser, social gemenskap och 
attraktivitet. Lokalerna placeras strategiskt — i första hand 
i kvarterets hörn — och utförs med generösa glaspartier, 
antingen helt ner till mark eller med en låg bröstning. Skylt-
ning och eventuell utvändig belysning ska integreras med 
fasadgestaltningen.

PORTIK
En bred och hög portik kopplar ihop innergården med gatan 
och skapar gena vägar över gården för boende i kvarterets 
södra delar. Materialen i portiken kan vara samma som i 
omgivande sockel alternativt utföras i trä för en varm och 
ombonad känsla. Portiken behöver kännas omhändertagen 
och  vara väl upplyst kvällstid för att upplevas som trygg.

ENTRÉER
Bostadsentréer ska utföras generöst uppglasade och får 
gärna dras in från fasadliv — åtminstone mot Armégatan. 
Indraget ger ett naturligt väderskydd av entrén och ger möj-
lighet att anordna sittplatser för den som till exempel väntar 
på taxi eller färdtjänst. Ej uppglasade väggytor i de indragna 
entrénischerna bör utföras i trä, för en varm och taktil upple-
velse. Entréer till bostadskomplement (miljörum, cykelrum, 
tekniska utrymmen, garageport etc.) ska integreras med 
fasadgestaltningen i övrigt.

Indraget entréparti med sittplats. Dörr till bostadskomplement intill.

f 

iu~ -
OJ 

I 
SOLNA STAD 



22

GESTALTNINGSPROGRAM, BLÅMESEN, SOLNA, 2021-11-02

Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Materialpalett

Skifferfasad. Referens Kv. SoHå, Sverigehuset, Göteborg. 
Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitek

Tegel med mönsterbildande detaljering. Referens: Blossom street,  
Mulbury, Manchester. Arkitekt: Tim Groom Architects.

Mjuk övergång mellan tegelkulörer . Referens: GascoigneEast, Be First, 
Barking. Arkitekt: White Arkitekter. 

Mjuk men tydlig övergång mellan tegelkulörer. Referens: Harbour Park, 
Köpenhamn . Arkitekt: Danielsen Architecture.

Putsfasad med tegelsockel. Referens: Kv. Brädgården, Bilcenterfastig-
heter i Sörmland, Nyköping. Arkitekt: Larsson Arkitekter.

FLERBOSTADSHUS
Kvarteret utformas med en sammanhållen material- och 
färgskala. Subtila variationer och genomtänka möten bildar 
en varierad stadsmiljö och en harmonisk helhet.

Kulörerna består av lugna och nedtonade jordfärger eller 
dova pasteller med mjuka övergångar och utan skarpa kon-
traster. Till exempel kan byte av fogkulör mellan två fält med 
i övrigt lika tegel ge rätt effekt snarare än att byta material 
eller söka en kontrasterande kulör. Fasaderna ska utformas 
med material som åldras väl och har en tidlös elegans, som 
exempelvis tegel, puts, betong, sten eller trä. Där betong an-
vänds ska det tillföra något till fasaden, såsom mönsterver-
kan i element, relief eller struktur. Eventuella elementskar-
var ska arbetas in i ett övergripande mönster.

Nordöstra hörnet kan med fördel utformas med ett mer 
expressivt fasadmaterial, som till exempel skiffer, cederträ-
spån eller plåt i form av överlappande rombiska fjäll. Fasad-
materialet får här gärna fortsätta hela vägen ned till mark, 
samt även återfinnas på den indragna våningens fasader, 
för att förstärka hörnbyggnadens närvaro i stadsrummet.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig kulör 
som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska vara 
neutral, men inte svart eller vit, exempelvis mörkt antracit-
grå eller mörk silvermetallic.

Fönster och fönsterdörrar bör utföras i en kulör som match-
ar plåtarbetena, eller plockar upp någon annan del av fasa-
dernas kulörer.

Material för sockelvåning väljs enligt principer som beskrivs 
i föregående avsnitt (Sockelvåning, lokaler och entréer).
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Förgårdsmark, 
balkonger & terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Förgårdsmark med nedsänkta regnbäddar mot gata. Referens: Hagsät-
ravägen, Stockholmshem, Rågsved. Arkitekt: Nyréns arkitektkontor.

Förgårdsmark med upphöjda regnbäddar mot gata. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Luckor dolda bakom grönska i upphöjd regnbädd. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Balkong med nätt pinnräcke.  Referens: Nobelberget, Atrium Ljungberg, 
Stockholm. Arkitekt: White Architects.

Terrass med nätt pinnräcke. Referens: Storgatan 66, Corner PP, 
Sundsvall. Arkitekt: Koncept arkitekter

Samma markbeläggning vid entré som på trottoar. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

FLERBOSTADSHUS
Förgårdsmarken mot lokalgatorna varierar i djup mellan 
1,5-2,5 meter. Den är inte avsedd att användas för uteplat-
ser, utan i första hand för grönska i form av så kallade regn-
bäddar som hjälper till att fördröja och rena dagvatten, cy-
kelparkering där sådan ryms, samt för uppstigningsschakt 
från det nya skyddsrummet. Uppstigningsschakten ska ut-
formas så osynligt som möjligt med markluckor i samma 
material som intillliggande marktyta, alternativt döljas av 
planteringar. 

Regnbäddar, cykelparkering och markbehandling vid entré-
er ska utformas med omsorg och samordnas med utform-
ningen av gaturummet i stort.

Balkonger och terrasser på sidor som vetter mot gata ska 
utformas med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både 
nättare  och mer gediget intryck. Eventuellt bullerskydd på 
insidan av pinnräcke ska utformas i glas med dolda infäst-
ningar och bör vara möjligt att snäppa loss vid putsning.
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Utformning av radhus 
mot allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Vy längs Krysshamamrvägen västerut (vy 5)

Bebyggelsen ska vara av radhustyp, där varje enhet 
har sin egen utvändiga entré. I huvudsak är entréerna 
vända mot Krysshammarvägen, med sekundärentréer i 
suterrängvåningen mot Armégatan. Suterrängvåningen är 
tänkt att kunna fungera som uthyrningsdel med egen ingång. 
Där höjdförhållandena medger kan suterrängdelen komma 
att utgå och istället bli en fristående, mindre loftlägenhet. I 
den västra längan medges även centrumverksamheter 
i detaljplanen, vilket innebär att suterrängdelen skulle 
kunna nyttjas som helt fristående lokaler, eller som bokaler 
tillhörande radhusen.

Husen utformas som stadsradhus, vilket bland annat 
innebär att de får en förhållandevis direkt relation till gatorna 
jämfört med traditionella radhus, som annars brukar ha 
mer tomtmark på både fram- och baksida än vad som är 
aktuellt här.  Utformningen av entréer, utvändiga trappor, 
markbehandling och planteringar bör därför ges särskild 
omsorg, så att de tillför kvaliteter både till gatan och för de 
boende. 

Fasaderna ska tillföra gatorna en rytm och utformas med 
en högrest och stadsmässig karaktär — framförallt mot 
Armégatan. Mot Krysshammarvägen är skalan något 
lägre och gaturummet intimare, men för att hålla samman 
gestaltningen bör fasaderna mot den sidan utformas på 
samma sätt som på andra sidan. 

Taken utgör byggnadernas femte fasad och eftersom 
radhusen är lägre än större delen av den omgivande 
bebyggelsen kommer dessa att ses av många kringboende. 
Både av den anledningen och för att bidra till rening och 
fördröjning av dagvatten bör taken utformas som gröna tak, 
med exempelvis sedumtäckning.
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Gestaltningsprinciper
Radhus

VARIERADE VOLYMER MED INDRAGNA 
TERRASSER 
Radhusen ska enligt detaljplanen utformas med indragen 
våning och terrass högst upp. Mot Krysshammarvägen, där 
det finns möjlighet till bullerdämpad utevistelse, görs detta 
som ett större enhetligt indrag för alla radhus, vilket tar ner 
skalan och ökar solljusinfallet mot gatan. 

Mot Armégatan skapas en mindre terras med en volym 
bredvid som sträcker sig fram till det huvudsakliga fasadlivet. 
Det ger möjlighet till privat utevistelse även på den soligare 
sydsidan och skapar samtidigt en livfull och tandad volym 
som betonar radhusens vertikalitet och ger ett mer  högrest 
och stadsmässigt intryck.

VERTIKAL UPPDELNING
Radhusen ska utformas som stadsradhus, med relativt 
smala och högresta enheter, där varje enskilt radhus tydligt 
framträder. Det bryter upp den horisontalitet som annars 
kan bli dominerande i en radhuslänga och ger ett mer 
stadsmässigt intryck. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

Stuprör placeras i anslutning till gränsen mellan 
radhusenheter, för att förstärka uppdelningen.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Referens: Svindersberg, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Referens: Ruby Lucy Hotel London, The Max Barney Estate, London. 
Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.
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Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Materialpalett

Tegelfasad med reliefverkan. Referens: Harild Hus, Carlsberg Byen, 
Köpenhamn. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, NORD Arkitekter 

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Corner House, Derwent London, London. Arkitekt DSDHA.

Fasader med vertikal uppdelning och reliefverkan. Referens: Ruby Lucy 
Hotel, London. Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.

Fasader i olika material med reliefverkan. Referenser: ORTUS, London, 
Duggan Morris Architects // Wuddhouse1, Sigtuna. White Arkitekter // 

Östra Sala Backe, Uppsala. Scott Rasmusson Källander.

RADHUS
Även radhusen ska utformas med en sammanhållen mate-
rial- och färgskala som ger en harmonisk variation.

Fasaderna ska utformas med material som åldras väl och 
har en tidlös elegans, som tegel och trä. Eventuella inslag av 
betong ska tillföra något till fasaden, såsom mönsterverkan, 
relief eller struktur. Eventuella elementskarvar ska arbetas 
in i ett övergripande mönster.

I enlighet med beskrivningen i avsnittet Gestaltningsprinci-
per ska enskilda radhus ges ett material eller en kulör som 
skiljer det från de närmaste grannhusen. Kulörerna ska be-
stå av lugna jordfärger och förslagsvis kan tre tegelkulöer 
användas. Övergången mellan kulörerna ska vara mjuk. 

Den indragna översta våningen bör utformas i trä, vilket till-
för värme och ger ett lättare intryck. För att gifta ihop den 
översta våningens träfasader med tegelfasaderna nedanför 
föreslås en underindelning av fasaderna med reliefer/profi-
leringar som återkommer både ovanför och under gränsen 
mellan de olika materialen.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig ku-
lör som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska 
vara neutral men inte svart eller vit, som exempelvis mörkt 
antracitgrå eller mörk silvermetallic. Stuprör bör placeras 
i nära anslutning till där fasaden byter material, för att för-
stärka indelningen i enskilda radhusenheter.

Fönster bör utföras i en kulör som matchar plåtarbetena, 
eller plockar upp någon annan del av fasadernas kulörer. 
Dörrar bör utföras i trä alternativt i en kulör som matchar 
fönster och plåtarbeten.

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Harbour Park, Köpenhamn. Arkitekt: Danielsen Architecture
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Förgårdsmark & 
terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Förgårdsmark med regnbädd och upphöjd bostadsentré.  Referens: 
Visualisering av projekt i Göteborg. Arkitekt: Liljewall Arkitekter.

Förgårdsmark med upphöjd bostadsentré.  Referens: GascoigneEast,
Be First, Barking. Arkitekt: White Arkitekter.

Förgårdsmark med utrymme för mindre uteplats.  Referens:  Kunstner-
karréen, KPC, Ørestad. Arkitekt Årstiderne Arkitekter.

Förgårdsmark mot Krysshammarvägen med utrymme för mindre 
uteplats och häck mot gata. Visualisering: Pavel Vavilov Studio.

Träfasad och nätt pinnräcke mot terrass ovan tegelfasad. Referens: 
Milstena Skarpäng, Aros Bostad, Täby. Arkitekt: Dinell Johansson. 

Träfasad på indragen våning ovan tegelfasad. Referens: Trädgårdsback-
en, Resona, Solna. Arkitekt Dinell Johansson.

RADHUS
Mot Armégatan finns en mindre förgårdsmark — ca 2 meter 
djup — medan djupet på den del av kvartersmarken som 
inte får bebyggas mot Krysshammarvägen varierar mellan 
ca 5,5-6,9 meter. Mot Krysshammarvägen ryms en mindre 
uteplats på förgårdsmarken och det finns även utrymme på 
kvartersmark för en rad med kantstensparkering samt ett 
allmänt tillgängligt gångstråk mellan parkeringsraden och 
förgårdsmarken. Gångstråket och angörinsraden bör ges 
en egen markbehandling som tydliggör gränserna, genom 
till exempel en annan kulör eller grovhet på ballasten i det 
fall att asfalt används.

Förgårdsmarken ska ges en egen markbehandling med 
exempelvis marksten som tydligt markerar gränsen mellan 
det privata och det offentliga rummet. Mot Armégatan finns 
stuprör som avvattnar terrasserna. Vattnet från dessa kan 
med fördel ledas till upphöjda växtbäddar. Växtbäddarnas ut-
formning ska integreras med gestaltningen i övrigt och kan 
exempelvis utföras i betong, sten eller cortenstål.  Plante-
ringar ut mot gatan ska vara enhetliga och bör därför skötas 
av en samfällighet eller bostadsrättsförening. Utformningen 
av förgårdsmarken ska samordnas med utformningen av 
gaturummet i stort. 

Mot Krysshammarvägen ligger entrédörrarna i gatunivå, 
medan färdigt golv i bostäderna ligger något upphöjt i för-
hållande till Armégatans marknivå, vilket  ger mindre insyn 
och även innebär att sekundärentréerna där nås via utvän-
diga trappor. Trappornas utformning ska vara genomtänkt 
och fungera väl med den övriga gestaltningen. Trappräcken 
ska vara av samma sort som terrassräcken.

Terrasser och eventuella franska balkonger ska utformas 
med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både nättare  och 
mer gediget intryck. Insyns- och bullerskärmar ska utfor-
mas så att de hänger samman med gestaltningen i övrigt 
och inte göras högre än nödvändigt.
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INFILTRATIONSSTRÅK
Ett infiltrationsdike i planteringen längs Kristinelundsvägen 
föreslås. Detta bidrar till ett synligt och naturlikt sätt att 
omhänderta dagvatten.

FOTBOLLSPLAN
Terrängen lutar från norr till söder i området.
I den södra delen av skolgården ligger fotbollsplanen och 
kan utnyttjas för infiltration av dagvatten i konstgräsplanens 
underbyggnad. Åtgärder krävs för att minska spridning av 
mikroplaster.

Inlopp för regnväxtbäddInfiltrationsstråk med slänter av äng

Regnväxtbädd med perenn- och buskplanteringGrönt tak. Foto: Veg Tech

Den nya bebyggelsen som föreslås i planområdet innebär 
att det blir mer hårdgjorda ytor än tidigare. För att hantera 
den ökade mängden dagvatten föreslås flera åtgärder som 
både fördröjer och renar dagvattnet innan det leds vidare till 
dagvattensystemet. Nedan följer förslag på åtgärder som 
kan implementeras inom hela planområdet. 

GRÖNA TAK
Hela skolbyggnadens tak utförs som grönt tak. Även en del 
av taket på flerfamiljshuset blir grönt. De gröna taken bidrar 
till att främjar den biologiska mångfalden samt renar och 
fördröjer takdagvatten. 

REGNVÄXTBÄDDAR
Nedsänkta alternativt upphöjda regnväxtbäddar fördröjer 
och renar dagvatten. Det synliggör också dagvattnet och 
skapar goda förutsättningar för växtlighet samtidigt som det 
ger ett estetiskt värde. 

SKELETTJORD
Vid tunneln där det finns en lågpunkt föreslås träd i 
skelettjord som fördröjer och renar samtidigt som det 
möjliggör för träd i en annars hårdgord yta.

MAKADAMMAGASIN
Hårdgjorda ytor i anslutning till radhusen samt från 
Krysshammarvägen föreslås ledas till makadammagasin. 
Dagvatten från Armégatan kan också ledas till magasin 
alternativt skellettjordar.

Dagvattenhantering

I 
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Återplanteringsplan

I samband med att träd tas ner för att ge plats åt den nya 
skolan och bostäder föreslås plantering av nya träd. De nya 
träden har valts ut för att förstärka befintliga ekologiska 
värden samt för att den nya bebyggelsen ska bäddas in 
kvartersstrukturen. 

Det föreslås också hur buskskiktet kan utformas utifrån 
ståndort, önskad funktion och estetiska värden. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 

-

FÖRKLARINGAR 

BEFINTLIGT TRÄD SOM SPARAS 

BEFINTLIG EK SOM SPARAS 

BEFINTLIG LÖNN SOM SPARAS 

FÖRESLAGEN NY EK 
Stomf. min 20-25 

FÖRESLAGEN NY LÖNN 
Stomf. min 20-25 

FÖRESLAGET NYTT LÖVTRÄD 
Stomf. min 14-16 

FÖRESLAGEN FLERSTAMMIG SOLITÄRBUSKE 
BLOMMANDE/BÄRANDE 

FÖRESLAGET BLOMMANDE/ 
BÄRANDE BUSKAGE 

FÖRESLAGEN PERENNYT A ALT. REGNBÄDDSYT A 

FÖRESLAGEN ÄNGSYT A 

ANMÄRKNINGAR 

YTOR MED BLOMMANDE/BÄRANDE BUSKAGE KAN MED FÖRDEL 
ÄVEN INNEHÅLLA YTOR MED PERENNPLANTERINGAR. 

ÄNGSYTOR FÖRESLÅS KLIPPAS NÄRMAST VÄGYTA (ca 0,5-1m) SAMT RUNT TRÄD. 

ÖVRIGA GRÖNYTOR (KLIPPTA GRÄSYTOR, ÖVRIGA BUSKPLANTERINGAR mm.) 
REDOVISAS INTE I ÅTERPLANTERINGSPLANEN. 

TOTALT REDOVISAS 81 st NYPLANTERADE TRÄD, VARA 22 st ALLETRÄD. 
4 st FÖRESLÅS VARA EKAR OCH 41 st LÖNNAR. 

(ANTAL BORTTAGNA LÖNNAR INOM PLANOMRÅDET, 74 st.I 
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20/3  14:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

20/3  12:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

20/3  17:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16
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Solstudier, vår/höst

Skuggning vid vårdagjämning (20 mars)
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Solstudier, sommar

Skuggning vid sommarsolstånd (21 juni)
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 207 
Antagande av detaljplan kv Blåmesen mfl (KS/2021:235) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för kv Blåmesen m 
fl inom stadsdelen Huvudsta i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2021 ett ärende som 
gäller beslut om att överlämna detaljplan för kv Blåmesen m fl till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Detaljplanen möjliggör en ny modern skola med kapacitet för cirka 750-900 elever, 29 
bostäder i form av radhus och ett kvarter med cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus 
med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen. Skolan inrymmer en fullstor 
idrottshall och på skolgården finns en bollplan. Detaljplanen bidrar till att skapa en 
sammanhållen stadsstruktur och en tryggare trafikmiljö i centrala Huvudsta genom att 
Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata. Objekt med höga naturvärden inom 
planområdet ges ett utökat skydd. Både bostäder och skolbyggnad ska uppfylla kraven 
för minst miljöklass Svanen. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl 
under förutsättning att byggnadsnämnden godkänner detaljplanen och beslutar att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande vid sammanträdet 13 december 
2021. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå förvaltningens förslag enligt bilaga 3. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Avslag till förvaltningens förslag 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

I 



Solna 20 december 2021 
Ärende 7  
Detaljplan för kv. Blåmesen m fl. 
KS/2021:235 

Yrkande 

Vi vill här vara mycket tydliga. Det område där Tallbackaskolan idag ligger ska förbli en tomt för 
skola och förskola. Att börja stycka av skoltomter och sälja av den begränsade kommunala 
marken som finns kvar gör att Solna stad tappar både rådighet och handlingsutrymme för att 
långsiktigt kunna styra skolbehovet med bra utemiljö. 

Turerna runt en ny skola i Huvudsta och specifikt Tallbackaskolans framtid har varit många. 
Initialt skulle en ny skola byggas på den f.d. bensinmackstomten i korsningen mellan Armégatan 
och Storgatan. Men efter omfattande protester från barn och föräldrar och när det visade sig att 
luftkvaliteten på båda sidor av skolan skulle vara bristfällig drog styrande partier i Solna tillbaka 
det bristfälliga förslaget. 

När man planerar för en ny skola borde förutsättningar för barnens lärande och miljö vara den 
viktigaste planeringsförutsättningen. Tyvärr har i nuvarande planförslag andra intressen fått vara 
styrande för utformningen. Kravet från den politiska majoriteten är att stora delar av Tallbackas 
nuvarande skolgård skall planeras för bostäder. Detta för att ge exploateringsintäkter för 
kommunen vilket innebär att den nya skolan får sämre förutsättningar än den befintliga. Kravet 
på att den nya skolan ska finansieras genom byggnation på skolgården omöjliggör även en 
renovering av befintlig skola då en sådan oavsett kostnad för renovering inte möjliggör 
exploateringsintäkter. 

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att 
under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga bostäder innebär att 
skolbarnen under 4-10 år kommer att gå i skolan på en byggarbetsplats. Att planera för att barn 
ska få tillbringa stora delar av sin skolgång på en byggarbetsplats är inte förenligt med barnens 
bästa. 

Den föreslagna nya skolans storlek är dessutom betydligt större än vad nuvarande elevunderlag 
på Tallbacka och Granbacka. Även om man tar i beaktande kommunens befolkningsprognoser så 
kommer det ta mer än tio år att fylla den nya skolan.  

Vi har efterlyst en bra besiktning av befintlig skola i syfte att kunna avgöra status, då det i det allra 
flesta lägen är miljömässigt bättre att inte riva byggnader. En byggnads livscykel är avsevärt längre 
om man sköter om fastigheterna. 

Solna stad har vägrat att redovisa kostnader och förutsättningar för en renovering av befintlig 
skolbyggnad. Utan en sådan redovisning är det omöjligt att ta ställning till om det finns skäl för 
att riva den befintliga skolan. Skulle en renovering inte vara möjlig eller ekonomiskt försvarbar 
finns det i närområdet den rivna skolan Stenbackas mark med gällande detaljplan för 
skolverksamhet. På platsen är det möjligt att uppföra en ny skola i samma storlek som nuvarande 
förslag. 

Bilaga 3 till KS/2021-12-20 § 207

f.-'t Socialdemokraterna 



                                                                                                          
 
 
 
 
I nu gällande detaljplan finns förutsättningar för en utbyggnad av Tallbackaskolan. Detta 
möjliggör en utökad skolkapacitet kapacitet utan att ta fram en ny detaljplan. 
 
Sammantaget innebär detta att nuvarande detaljplan har bättre förutsättningar för en bra skola för 
barn än planförslaget. 
 
Med anledning av detta yrkar vi: 
 

• att planarbetet avbryts. 
 
 
 
Solna 20 december 2021 
 
 
 

     
   
Eva Eriksson     Sandra Lindström  

Socialdemokraterna    Vänsterpartiet 

f.-'t Socialdemokraterna 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-09 

 KS/2021:235 
 
 
 

Detaljplan för kv Blåmesen m fl 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för kv Blåmesen m fl inom 
stadsdelen Huvudsta under förutsättning att byggnadsnämnden överlämnar detaljplanen för 
antagande vid sammanträdet den 13 december 2021. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2021 ett ärende som gäller beslut 
om att överlämna detaljplan för kv Blåmesen m fl till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanen möjliggör en ny modern skola med kapacitet för cirka 750-900 elever, 29 bostäder i 
form av radhus och ett kvarter med cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus med lokaler för 
centrumverksamhet i bottenvåningen. Skolan inrymmer en fullstor idrottshall och på skolgården 
finns en bollplan. Detaljplanen bidrar till att skapa en sammanhållen stadsstruktur och en tryggare 
trafikmiljö i centrala Huvudsta genom att Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata. 
Objekt med höga naturvärden inom planområdet ges ett utökat skydd. Både bostäder och 
skolbyggnad ska uppfylla kraven för minst miljöklass Svanen. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl under 
förutsättning att byggnadsnämnden godkänner detaljplanen och beslutar att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande vid sammanträdet 13 december 2021. 
 
 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef    
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

I SOLNASTAD 



SOLNA STAD Protokollsutdrag 2021-12-13 
SID 1 (2) 

Signatur 

Byggnadsnämnden 

§ 137
Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. (BND/2019:201)

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar 
planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till komplettering av 
planbeskrivningens avsnitt om parkering med information om hur 
parkeringssituationen för tillkommande bebyggelse hanteras med den gällande 
parkeringsnormen som utgångspunkt. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för 
bostäder i form av radhus och ett kvarter med flerbostadshus med lokaler för 
centrumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen 
stadsstruktur i centrala Huvudsta genom att omvandla Armégatans karaktär från 
trafikled till stadsgata. Detaljplanen syftar även till att ge objekt med höga naturvärden 
inom planområdet ett utökat skydd.  

Planförslaget innebär att Tallbackaskolan rivs och ersätts av en ny skola med kapacitet 
för cirka 750-900 elever. Kapaciteten i den nya skolan ska, tillsammans med 
Granbackaskolan, möta den befolkningstillväxt som förväntas i Huvudsta. Skolan 
föreslås få en ny skolgård på cirka 12 000 kvadratmeter samt en fullstor idrottshall.  

Vidare innebär planförslaget att cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus samt 29 nya 
radhus tillkommer. Planförslaget medför även att stora markparkeringsytor bebyggs och 
att området får delvis nytt gatunät samt att överdimensionerade gaturum får en mer 
stadsmässig karaktär. Genom att möjliggöra för nya flerbostadshus med 
centrumverksamhet i bottenvåningen samt radhus på motstående sida Armégatan 
bidrar detaljplanen till ambitionen att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö i 
anslutning till den nya skolan.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. 

Yrkanden  
Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag inklusive förvaltningens förslag till komplettering av planbeskrivningens avsnitt 
om parkering med information om hur parkeringssituationen för tillkommande 
bebyggelse hanteras med den gällande parkeringsnormen som utgångspunkt. 

I 



SID 2 (2) 

 Signatur 

Johan Wahlstedt (S), Gunilla Åberg (S) och Tove Pehrsson (V) föreslår att 
byggnadsnämnden beslutar att planarbetet avbryts enligt bilaga 3. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag med komplettering av planbeskrivningens avsnitt om parkering 
med information om hur parkeringssituationen för tillkommande bebyggelse hanteras 
med den gällande parkeringsnormen som utgångspunkt. 
Johan Wahlstedt (S), Gunilla Åbergs (S) och Tove Pehrssons (V) förslag om att 
planarbetet avbryts enligt bilaga 3. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att byggnadsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag med komplettering av planbeskrivningens avsnitt 
om parkering med information om hur parkeringssituationen för tillkommande 
bebyggelse hanteras med den gällande parkeringsnormen som utgångspunkt. 

Reservation 
Johan Wahlstedt (S), Gunilla Åberg (S) och Tove Pehrsson (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag 

Uppehåll i sammanträdet 
Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:36. 
Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:43. 



Solna, 13 december 

Byggnadsnämnden 

Ärende 7 
Detaljplan för Blåmesen 1 m fl Granskning 

BND/2019:201 

Yrkande 

Vi vill här vara mycket tydliga. Det område där Tallbackaskolan idag ligger ska förbli en tomt för skola 
och förskola. Att börja stycka av skoltomter och sälja av den begränsade kommunala marken som 
finns kvar gör att Solna stad tappar både rådighet och handlingsutrymme för att långsiktig kunna 
styra skolbehovet med bra utemiljö. 

Turerna runt en ny skola i Huvudsta och specifikt Tallbackaskolans framtid har varit många. Initialt 
skulle en ny skola byggas på den f.d. bensinmackstomten i korsningen mellan Armégatan och 
Storgatan. Men efter omfattande protester från barn och föräldrar och när det visade sig att 
luftkvaliteten på båda sidor av skolan skulle vara bristfällig drog styrande partier i Solna tillbaka det 
bristfälliga förslaget.  

När man planerar för en ny skola borde förutsättningar för barnens lärande och miljö vara den 
viktigaste planeringsförutsättningen. Tyvärr har i nuvarande planförslag andra intressen fått vara 
styrande för utformningen. Kravet från den politiska majoriteten är att stora delar av Tallbackas 
nuvarande skolgård skall planeras för bostäder. Detta för att ge exploateringsintäkter för kommunen 
vilket innebär att den nya skolan får sämre förutsättningar än den befintliga. Kravet på att den nya 
skolan ska finansieras genom byggnation på skolgården omöjliggör även en renovering av befintlig 
skola då en sådan oavsett kostnad för renovering inte möjliggör exploateringsintäkter. 

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under 
något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga bostäder innebär att skolbarnen 
under 4-10 år kommer att gå i skolan på en byggarbetsplats. Att planera för att barn ska få tillbringa 
stora delar av sin skolgång på en byggarbetsplats är inte förenligt med barnens bästa. 

Den förslagna nya skolans storlek är dessutom betydligt större än vad nuvarande elevunderlag på 
Tallbacka och Granbacka. Även om man tar i beaktande kommunens befolkningsprognoser så 
kommer inte den nya skolan att fyllas på mer än 10 år även om Granbacka läggs ner.  

Vi har efterlyst en bra besiktning av befintlig skola i syfte att kunna avgöra status, då det i det allra 
flesta lägen är miljömässigt bättre att inte riva byggnader. En byggnads livscykel är avsevärt längre 
om man sköter om fastigheterna.  

Solna stad har vägrat att redovisa kostnader och förutsättningar för en renovering av befintlig 
skolbyggnad. Utan en sådan redovisning är det omöjligt att ta ställning till om det finns skäl för att 
riva den befintliga skolan. Skulle en renovering inte vara möjlig eller ekonomiskt försvarbar finns det i 
närområdet den rivna skolan Stenbackas mark med gällande detaljplan för skolverksamhet. På den 

Det går inte att visa bilden.

Bilaga 3 till BND/2021-12-13 § 137

•• Vänsterpartiet 



platsen är det möjligt att uppföra en ny skola i samma storlek som nuvarande förslag. 
 
I nu gällande detaljplan finns förutsättningar för en utbyggnad av Tallbackaskolan. Detta möjliggör en 
utökad skolkapacitet kapacitet utan att ta fram en ny detaljplan. 
 
Sammantaget innebär detta att nuvarande detaljplan har bättre förutsättningar för en bra skola för 
barn än planförslaget. 
 
Med anledning av detta yrkar vi 
 
Att planarbetet avbryts. 
 
  
 
 
Johan Wahlstedt     Tove Pehrsson  
Socialdemokraterna    Vänsterpartiet 

 

 

Gunilla Åberg 
Socialdemokraterna 



 

SID 1 (8) 
 

 
 
Miljö-och 
byggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-12-02 
 BND/2019:201 

 
 
 

Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för bostäder i 
form av radhus och ett kvarter med flerbostadshus med lokaler för centrumverksamhet i 
bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen stadsstruktur i centrala 
Huvudsta genom att omvandla Armégatans karaktär från trafikled till stadsgata. Detaljplanen 
syftar även till att ge objekt med höga naturvärden inom planområdet ett utökat skydd.  
 
Planförslaget innebär att Tallbackaskolan rivs och ersätts av en ny skola med kapacitet för cirka 
750-900 elever. Kapaciteten i den nya skolan ska, tillsammans med Granbackaskolan, möta den 
befolkningstillväxt som förväntas i Huvudsta. Skolan föreslås få en ny skolgård på cirka 12 000 
kvadratmeter samt en fullstor idrottshall.  
 
Vidare innebär planförslaget att cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus samt 29 nya radhus 
tillkommer. Planförslaget medför även att stora markparkeringsytor bebyggs och att området får 
delvis nytt gatunät samt att överdimensionerade gaturum får en mer stadsmässig karaktär. Genom 
att möjliggöra för nya flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen samt radhus på 
motstående sida Armégatan bidrar detaljplanen till ambitionen att skapa en säkrare och tryggare 
trafikmiljö i anslutning till den nya skolan.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Marcus Schramm 
Förvaltningschef   Planarkitekt 
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Bakgrund 
Den 19 februari 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att staden ska bygga en ny skola på 
stadens fastighet Koltrasten 1 i Huvudsta, knappt 200 meter nordväst om planområdet i denna 
detaljplan. Byggnadsnämnden fick samtidigt i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för att 
möjliggöra den nya skolan. Ett förslag till detaljplan arbetades fram, som byggnadsnämnden 
beslutade att genomföra samråd om den 17 april 2019. Efter genomfört samråd framkom 
synpunkter angående bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet, skolgårdsstorlek samt luftschakt 
från nya tunnelbanan. Med bakgrund av inkomna synpunkter har placering av skolan setts över 
och istället har fastigheten Blåmesen 1 samt del av omkringliggande fastigheterna Huvudsta S:5, 
Huvudsta 3:1 och 3:25 bedömts som lämpliga för ny skola. 
 
Kommunstyrelsen gav den 2 december 2019 (§ 186) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för kvarteret Blåmesen m.fl. med huvudinriktningen skola och även bostäder. 
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planarbetet den 4 december 2019 (§ 139) Planarbetet betraktas som påbörjat vid denna tidpunkt. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 februari år 2021, § 4, att skicka ut detaljplanen på samråd. 
Samrådet om detaljplanen genomfördes under tiden 24 februari – 11 april 2021. Beskrivning av 
hur samrådet genomfördes samt synpunkter på samrådshandlingarna och svar på dessa finns 
redovisade i samrådsredogörelsen. 
 
Den 25 augusti år 2021 fattade byggnadsnämnden beslut om att detaljplanen skulle skickas ut för 
granskning. Granskningstiden var den 1 – 30 september år 2021. Samtliga synpunkter från 
granskningen finns redovisade och besvarade samt kommenterade i granskningsutlåtandet som 
finns med som en handling till antagandeskedet. 

Planförslaget 
Planförslaget innebär att Tallbackaskolan rivs och ersätts med en ny skola för cirka 750-900 
elever. Vidare innebär planförslaget att cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus tillskapas samt 
29 nya i radhus. Centrumverksamheter i bottenvåning ska uppföras i hörnlägena inom kvarteret 
med flerbostadshus. Möjlighet till centrumändamål ges i det västra av radhuslängorna där det 
finns en suterrängvåning. 
 
Det finns behov av en större grundskola i Huvudsta, från förskoleklass till årskurs 9, för cirka 
750-900 elever, som ersätter den befintliga Tallbackaskolan. Den nya skolan ska möjliggöra en 
kapacitet, som tillsammans med Granbackaskolan, möter den befolkningstillväxt som förväntas i 
Huvudsta.  
 
Placeringen av den nya skolans byggnadskroppar, tillsammans med föreslagna bostäder, bidrar till 
att omvandla Armégatan karaktär från trafikled till stadsgata och att genom detta skapa en 
sammanhållen stadsstruktur i centrala Huvudsta.  Föreslagen struktur avskärmar också effektivt 
buller från Armégatan, vilket medför att skolgården får en god ljud- och luftmiljö. Det finns 
möjlighet att skapa en fullstor idrottshall. 
 
De långa fasaderna längs med Armégatan är viktiga för upplevelsen av det nya stadsrummet och 
de får en väl bearbetad sockel. Bostadskvarterets sockel ska utformas så att den blir en del av 
varje byggnadskropps arkitektur med en variation både i gestaltning och höjd. Projektets fasader 
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delas upp i tydligt avläsbara huskroppar. Uppdelningen behöver inte nödvändigtvis sammanfalla 
med trapphusindelningen, det är viktigare att den görs på ett rytmiskt och välavvägt sätt. 
 
Radhusen ska utformas som stadsradhus, med relativt smala och högresta enheter, där varje enskilt 
radhus tydligt framträder vilket ger ett mer stadsmässigt intryck. De olika fasadavsnitten ska ges 
olika material eller kulör så att dessa tydligt kan avläsas, samtidigt som helheten ges ett 
sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga variationer i material och kulör. 
 
Skolans exteriöra präglas av ett varmgult tegel som ger en variation i färg och textur, stora 
sammanhängande fönsterpartier och den stora södervända gradängbildande trappan med 
sittplatser i trä. De stora sammanhängande fönsterpartierna ger dagsljus till 
undervisningslokalerna och bidrar till en öppen och levande exteriör där skolverksamheten blir 
synlig mot utsidan. Skolans sockelvåning har ett fokus på att arkitekturen upplevs i ögonhöjd. 
Sockelns utformning är av stor vikt för hur levande och trivsamt gaturummet uppfattas och ska 
därför utformas för att aktivera gaturummet närmast fasaden. I den kommande projekteringen 
ska en vidarebearbetning av förslagets gestaltning göras för att på bästa sätt, med hjälp av 
bebyggelsen, skapa en attraktiv och varierad gestaltning.  
 
Skolan ska uppfylla högt ställda miljökrav. Vid uppförandet av byggnaden ska krav ställas på det 
material som används för att säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. 
Byggnaden ska uppföras med en miljöklassning som motsvarar minst Svanen. Möjligheten att 
anlägga solceller på den nya skolans tak ska utredas i den kommande projekteringen.  
 
Skolan får en cirka 12 000 kvadratmeter stor skolgård i direkt anslutning till skolbyggnaden. 
Skolgårdens utformning och gestaltning styrs inte i detalj i detaljplanen men gården är tillräckligt 
stor för att skapa en varierad skolgård för alla åldrar och med olika möjligheter till lek. En 
bollplan föreslås i skolgårdens södra del. Utöver skolgården finns grönområden vid Huvudsta 
gård och Huvudstafältet i skolans närhet som kan fungera som komplement för exempelvis lek 
och rekreation. Närheten till grönområden innebär även att de kan användas i pedagogiskt 
undervisningssyfte.  
 
De nya bostäderna bidrar till Solnas bostadsförsörjning i kollektivtrafik- och servicenära läge. Det 
nya kvarteret med flerbostadshus får en stor innergård. Flerbostadshusen är högst mot 
Armégatan och trappar sedan ned i sitt möte mot skolgården. Radhusen på norra sidan 
Armégatan skapar en bebyggelsetyp som inte finns längs med Armégatan sedan tidigare. Samtliga 
bostäder får god ljud- och luftmiljö som klarar miljökvalitetsnormer. 
 
Träd med höga naturvärden inom skolområdet får utökat skydd i detaljplanen för att säkerställa 
att de bevaras. Träden i östra delen av planområdet, inom parkmark, bevaras också. Föreslagen 
dagvattenhantering bidrar till målet att fördröja och rena dagvatten för att klara mål som anges i 
det lokala åtgärdsprogrammet. 
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Illustrationsplan – möjlig utformning i enlighet med detaljplanen (Larsson Arkitekter) 
 
Detaljplanen innebär även att området får delvis nytt gatunät samt att befintliga gator får en 
ändrad karaktär. Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata och medför bättre trafikmiljö 
för fotgängare, cyklister och bussresenärer. I Solnas översiktsplan anges intentionen att omvandla 
trafikleder till stadsgator och detaljplanen är en del i denna process. Genom att möjliggöra för nya 
flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen samt radhus på motstående sida 
Armégatan bidrar detaljplanen till ambitionen att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö i 
anslutning till den nya skolan. Befintliga gång- och cykeltunnlar under Armégatan behålls i 
detaljplanen. Trafiksäkerheten på Armégatan och Kristinelundsvägen bedöms bli bättre. 
 
Kristinelundsvägen får delvis ny sträckning för att ge plats för en större skolgård. En ny lokalgata 
uppförs i östra delen av planområdet, längs med nuvarande gång- och cykelbana som är belägen 
på östra sidan Tallbackaskolan. Ytterligare en lokalgata tillskapas mellan det nya flerbostadshuset 
och den nya skolan för att säkerställa trafikförsörjning till dessa delar. Detaljplanen medför även 
att Krysshammarvägen får en något justerad utformning med en mer intim gatumiljö när de 
tvärställda parkeringsplatserna tas bort. Gatumiljön längs med Krysshammarsvägen kommer tack 
vare radhusen att få en mindre bullerstörd miljö. 
 
Nybyggnation av bostäder, skola och justering av gator medför att markparkeringar på stadens 
mark minskar med cirka 200 platser. Förhyrda parkeringsplatser med långtidskontrakt, cirka 70 
platser, som tas bort har ersatts i norra delen av Kristinelundsvägen och intill Släggbacken i norr. 
Övriga parkeringsplatser som utgår till följd av exploateringen bedöms kunna ersättas av övriga 
befintliga avgiftsplatser på gata i närområdet (cirka 550 meter från planområdet).  

Valda yttranden och förvaltningens kommentarer i korthet 
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Länsstyrelsen skriver att en yta avsedd för hantering av dagvatten ska anges på plankartan och 
på sätt säkerställa ytan. Lst tar också upp att en översvämningsanalys ska genomföras och 
kommunen behöver säkerställa att planförslaget inte medför en ökad risk i området. Övriga 
synpunkter avseende planens genomförbarhet gäller art- och biotopskydd gällande fladdermöss 
respektive trädalléer. 
 
Lantmäteriet vill att planbeskrivningen förtydligas med information kring befintlig ledningsrätt 
och vem som ska bekosta den kommande fastighetsbildningen. 
 
Norrenergi förutsätter att deras ledningar beaktas i detaljplanearbetet. Om en flytt är nödvändig 
ska den som initierar flytten bekosta den. 
 
Skanova vill så långt som möjligt behålla sina ledningar i nuvarande läge. Om en flytt är 
nödvändig ska den som initierar flytten bekosta den. 
 
Hyresgästföreningen tar upp att träd ska bevaras, lekutrustning på skolgården och frågor om 
trafikintensitet, hastigheter, demografi samt kommunala transporter och kollektiva alternativ i 
anslutning till den nya bebyggelsen 
 
Naturskyddsföreningen Solna – Sundbyberg vill att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 
pga att det sker artförluster och ökade koldioxidutsläpp genom projektet. Sedan hänvisar de till 
sina i samrådet inskickade synpunkter. 
 
Tekniska nämnden önskar att avfallsfrågan belyses tydligare, både för befintlig och ny 
bebyggelse. 
 
Solna Vatten uppmärksammar kommunen att befintliga ledningar kommer i konflikt med 
planerad bebyggelse. Om ledningarna är nödvändiga att flytta ska det bekostas av exploatören. 
Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten, där hur en flytt ska genomföras och hur åtkomst 
till ledningar redovisas, ska tecknas innan detaljplanen kan antas. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning, boende och övriga har inkommit med synpunkter 
som framförallt berör oro för den framtida parkeringssituationen, förlorade naturvärden, 
förändringar i gatustrukturen, försämrad vy från lägenheter, oklarheter kring avfallshantering, 
ifrågasättande av Tallbackaskolans rivning, avsaknad av MKB, att den nya skolgården inte 
uppfyller Boverkets råd samt att Solna stad inte följer sina egna och/eller mål angivna i Agenda 
2030.  
 
Flera yttranden uttrycker också oro för barnens situation under byggtiden och att en stor skola 
kan komma att bli en otrygg miljö. Boende i närheten är oroliga att det förslaget kommer 
innebära ökat buller och luftföroreningar, från både ökad trafikalstring och under 
byggnationstiden. Flera yttranden berör också frågor om den kommunala skolplaneringen. 
 
 
 
Förvaltningens kommentarer i korthet:  
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En skyfallsanalys har tagits fram till antagandeskedet och den visar på att det idag finns problemområden inom 
skolområdet och att dessa förändras med förslaget. I plankarta regleras flera åtgärder som ska hjälpa till att åtgärda 
och säkerställa att inget kommer till skada vid ett skyfall. Ett nytt utvecklat avsnitt om skyfall har inkluderats i 
planbeskrivningen. Det har även genomförts en fladdermusinventering för att klarlägga förutsättningarna i området. 
Dialog kring denna har förts med Länsstyrelsen inför antagandet. Planens utformning, tillsammans med föreslagna 
åtgärder i återplanteringsplanen och belysning i området är saker som ska anpassa miljön för fladdermössen. 
 
För att säkerställa återskapandet av de värden som går förlorade, befintlig natur och de biotopskyddade alléer, har 
en återplanteringsplan tagits fram. Planen har delvis utgått ifrån det som anges i det tidigare framtagna dokumentet 
PM alléträdbesiktning. Förslaget att 74 träd som försvinner och dessa ersätts med 81 st nya träd, däribland 
återskapande av allé längs med Armégatan samt en helt ny allé längs den nya Lokalgata1. Denna information 
finns som en del av båda gestaltningsprogrammet och planbeskrivningen. Det har även lagts in en planbestämmelse 
som reglerar att ny allé ska planteras längs Armégatan. 
  
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring ledningsrätt och fastighetsbildning. Samtliga 
ledningsägare (Vattenfall, Norrvatten, Norrenergi, Solna Vatten, Skanova) är med i den ledningssamordning som 
sker inom projektet och en lösning gällande eventuellt behov av ledningsflyttar ska tas fram till antagandet av 
detaljplanen.  
 
Avsnittet kring avfall i planbeskrivningen har utvecklats avseende avfallslösningar för befintlig och ny bebyggelse. 
 
När det gäller avgiftsparkeringsplatser som tas bort så kommer det lösas dels genom att det delvis återskapas nya 
platser inom planen, dels genom att det finns en kapacitet i närområdet. Trafiken på vägarna i området kommer 
sett till det stora hela endast att öka marginellt. Trafiken längs med Armégatan ökar något vad gäller antal bilar 
per dag och det blir minskade flöden längs med Kristinelundsvägen. Förslag till åtgärder för att skapa en mer 
trafiksäker miljö runt skolan har tagits fram och förtydligats i utredningen ”Säkra och trygga skolvägar”. 
Genomförandet av åtgärderna blir en del av den kommande projekteringen.  
 
Detaljplanens bebyggelseförslag ser till att både de uppsatta riktvärdena avseende bullernivåer och luftkvalitet 
uppfylls, både för den nya och den befintliga bebyggelsen.  
 
Solna stad står fast i den tidigare bedömningen av detaljplanens totala miljöpåverkan och att det därmed inte finns 
behov av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Att rivningen av Tallbackaskolan i sig ger upphov till betydande 
miljöpåverkan är inte något som Solna stad, med stöd av Länsstyrelsen, anser är ett rimligt antagande. Inte heller 
de naturvärden som går förlorade anses vara skäl till att ta fram en MKB. Motiv till stadens ställningstagande tas 
upp i planbeskrivningen.  
 
Föreslagen utbredning på skolgården ger förutsättningar för att skapa mer avskilda och anpassade delar för de olika 
åldrarna i skolan. Skolgården är av en storlek som anses tillräcklig för den nya skolan.  
 
När det gäller den nya tillkommande bebyggelse längs med stadsgator så är det ett tydligt mål för Solna stad att 
tillskapa nya verksamheter i bottenvåningar, vilket är aktuellt i denna detaljplan.  
 
Till genomförandet av projektet kommer ett kontrollprogram tas fram för att säker-ställa att påverkan på 
närområdet blir enligt de krav som finns beträffande omgivningspåverkan. Särskild omsorg för tillägnas skolmiljön 
för att se till att den blir trygg och säker under tiden då skolverksamheten ska bedrivas under genomförandet av 
det nya projektet. 
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Förändringar efter granskning 
Efter inkomna synpunkter i granskningen har planen reviderats enligt följande. 

Planhandlingar och underlag 
• Fladdermusinventering har genomförts och sammanställts i en rapport. 
• Skyfallsanalys har tagits fram för att tydligare se hur skyfallssituationen blir efter 

genomförandet av projektet.  
Planbeskrivningen har främst reviderats utifrån dessa två nya underlag, men det har även skett ett 
fåtal övriga revideringar. 
 

• Miljöprogram och gestaltningsprogram, inkl. återplanteringsplan har tagits fram 
och knyts till exploateringsavtalet. 

 
• Plankartan har fått ett fåtal mindre övriga revideringar; 

 
o Respektavståndet till eken längs Kristinelundsvägen har fördubblats, från 5 m till 

10 meter, på bekostnad av skolans yta.  
o Utfartsförbudet längs Lokalgata1 har justerats tillbaka till samrådsförslaget och ger 

nu igen en möjlighet till in- och utfart till garaget längs den gatan. 
o En ny bestämmelse som säkerställer att ny allé ska anläggas längs med Armégatan. 
o En ny planbestämmelse reglerar att trappan till skolan ska uppföras.  
o För att hantera skyfallssituationen har bestämmelser lagt in på plankartan, det är 

intill tunnlarna under Armégatan och på skolgården som dessa finns.  
 

Sammanhållen och levande stad 
Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som lyder på följande 
sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. 
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet 
och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
 
Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, arbetsplatser och 
service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 
transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell detaljplan bidra på följande sätt. 
 
- Detaljplanens relativt höga täthet medför positiva konsekvenser så som ökat underlag för 

service vilket ger förutsättningar för nya lokaler med verksamhet som riktar sig till boende i 
området. En större befolkning bidrar även till ökad rörelse i området, vilket i sin tur leder till 
ökad trygghet. 

- Skolans kapacitet ger förutsättning att möta det behov som den prognostiserade 
befolkningsökning i stadsdelen och kommunen medför. 

- Hushållning med resurser i och med att befintlig infrastruktur i stor utsträckning kan 
utnyttjas. Restytor i anslutning till trafikstruktur som är dåligt nyttjade får effektivare 
användning i och med detaljplanens genomförande. 

- Tydliga gränser mellan kvartersmark och allmän plats. 
- Blandade funktioner i form av bostäder, skola samt lokaler för centrumverksamhet skapar 

förutsättning för mer aktivitet i området under fler timmar på dygnet. 
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- Byggnadernas placering i anslutning till allmänna gator samt entréer vända mot dessa ger fler 

”ögon på gatorna” och bidrar till ökad trygghet. 
- Radhus är en bostadstyp som ger varierad bebyggelseskala i området. 
- Genare och tydligare gatunät för fotgängare och cyklister med generösa trottoarer och 

cykelstråk för vistelse, rörelse, möten med mera. 
- Området prioriterar oskyddade trafikanter samt kollektivtrafik framför biltrafik vilket 

resulterar i en säkrare trafikmiljö och förutsättningar för att fler resenärer väljer att åka 
kollektivt. 

- Planområdet ligger i ett gott kollektivtrafikläge, cirka 400 meters promenad från både 
Huvudstas och Västra skogens tunnelbanestationer samt längs viktiga cykel- och 
promenadstråk, vilket ger goda förutsättningar för hållbart resande. 

- Parkytor, växtbäddar/planteringar och träd i gaturum och på innergårdar kan, förutom 
rekreativa aspekter, även fylla funktioner för omhändertagande av dagvatten. 

- Ökad fördröjning och rening av dagvatten bidrar positivt till måluppfyllelsen i det lokala 
åtgärdsprogrammet för Mälaren-Ulvsundasjön. 

- Träd med höga naturvärden får ökat skydd i detaljplanen och säkerställer viktiga 
spridningssamband. 

Handlingar 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut. 
 
Planhandlingar 

- Plankarta (dec 2021)  
- Planbeskrivning (dec 2021) 
- Granskningsutlåtande (dec 2021) 

 
Underlag 

- Gestaltningsprogram, inkl. återplanteringsplan (2021-12-02) 
- Fladdermusinventering (2021-10-21) 
- Skyfallsanalys 2021-12-02) 
- parkeringsutredning (Iterio, 2021-11-18) 
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SOLNA STAD Utökat förfarande 1 (54) 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Marcus Schramm 2021-12-02 BND/2019:201 
 
  

Antagandehandling 

 

Planbeskrivning 
 
 
Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. 
inom stadsdelen Huvudsta upprättad i december 2021 
 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny skola, samt möjliggöra 
för bostäder i form av radhus och ett flerbostadshus i kvartersform med lokaler för 
centrumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhål-
len stadsstruktur i centrala Huvudsta genom att omvandla Armégatan karaktär från 
trafikled till stadsgata. En nätstation möjliggör den framtida strömförsörjningen för 
området. Detaljplanen syftar även till att ge objekt med höga naturvärden inom 
planområdet ett utökat skydd.  

Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen en plankarta med bestämmelser, 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Dessutom är följande tagits fram 
som underlag till detaljplanen, varav några är nya och andra är reviderade till anta-
gandeskedet: 

• undersökning om betydande miljöpåverkan 
• grundkarta 
• fastighetsförteckning 
• gestaltningsprogram, inkl. återplanteringsplan 
• barnkonsekvensanalys (Iterio, 2021-01-22 och 2021-08-23) 
• dagvattenutredning (Bjerking, 2021-08-18) 
• översvämningsanalys (DHI, 2021-12-02) 
• PM geoteknik (Bjerking, 2021-08-13) 
• markteknisk undersökningsrapport (Bjerking, 2020-07-03) 
• miljöteknisk markundersökning (Bjerking, 2020-12-22) 
• trafikbullerutredning (LN Akustikmiljö, 2021-08-18) 
• luftkvalitetsbedömning (SLB analys, 2021-08-17) 
• kulturmiljöinventering (KMV forum, 2021-01-20) 
• statusbedömning teknisk Tallbackaskolan (Tecnoresolut, 2020-10-14) 
• parkeringsutredning (Iterio, 2021-11-16) 
• trafikalstringsutredning (Iterio, 2021-08-18) 
• säkra och trygga skolvägar (Iterio, 2021-08-18) 
• PM alléträdsbesiktning (Calluna, 2021-08-12) 
• Fladdermusinventering (Calluna, 2021-10-21) 

I 
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Bakgrund 
Den 19 februari 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att staden ska bygga en ny 
skola på stadens fastighet Koltrasten 1 i Huvudsta, knappt 200 meter nordväst om 
planområdet i denna detaljplan. Byggnadsnämnden fick samtidigt i uppdrag att på-
börja detaljplanearbete för att möjliggöra den nya skolan. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram, som byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd om den 17 
april 2019. Efter genomfört samråd framkom synpunkter angående bland annat tra-
fiksäkerhet, tillgänglighet, skolgårdsstorlek samt luftschakt från underliggande tun-
nelbanan. Med bakgrund av inkomna synpunkter har placering av skolan setts över 
med slutsats att istället för kv. Koltrasten anses fastigheten Blåmesen 1 samt del av 
fastigheterna Huvudsta S:5, Huvudsta 3:25 och Huvudsta 3:1 vara bättre lämpade 
för skoländamål.  
 
Kommunstyrelsen gav den 2 december 2019 (§ 186) byggnadsnämnden i uppdrag 
att påbörja detaljplanearbete för kvarteret Blåmesen m.fl. med huvudinriktningen 
skola och även bostäder. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsför-
valtningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 4 december 2019 (§ 139) Planarbe-
tet betraktas som påbörjat vid denna tidpunkt. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den tredje februari år 2021, § 4, att skicka ut detaljpla-
nen på samråd. Samrådet om detaljplanen genomfördes under tiden 24 februari – 11 
april 2021. Beskrivning av hur samrådet genomfördes samt synpunkter på samråds-
handlingarna och svar på dessa finns redovisade i samrådsredogörelsen.  
 
Den 25 augusti år 2021 fattade byggnadsnämnden beslut om att detaljplanen skulle 
skickas ut för granskning. Granskningstiden var den 1 – 30 september år 2021. 
Samtliga synpunkter från granskningen finns redovisade och besvarade samt kom-
menterade i granskningsutlåtandet som finns med som en handling till antagande-
skedet. 
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Planområde 

 
Ungefärligt planområde i röd figur 
 
 
Planområdet är beläget centralt i stadsdelen Huvudsta och omfattar cirka 5 hektar. 
Ingående fastigheter i planområdet samt fastighetsägare: 

• Blåmesen 1, Solna stad 
• Huvudsta 3:1, Solna stad 
• Huvudsta 3:25, Solna stad 
• Huvudsta S:5, Solna stad 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska planen genomgå en undersökning (i 
praxis tidigare kallat behovsbedömning) enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). 
Syftet med undersökningen är att se om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Omständigheter ska identifieras vilka talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. 
 
En undersökning om betydande miljöpåverkan samlade bedömning har därför tagits 
fram och sammanfattas nedan. 
 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Flera frågor identifierades 
som viktiga att fördjupa inom ramen för detaljplanen, bland annat kulturmiljö, bul-
ler, dagvatten, luftföroreningar och markföroreningar. Detaljplanens genomförande 
bedöms inte riskera människors hälsa och bedöms inte påverka annan plan eller ett 
annat program. 
 
Platsen är redan till stora delar anspråkstagen och det går därmed att nyttja befintlig 
infrastruktur. Det finns förutsättningar att tillskapa skola och bostäder med god ljud- 
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och luftmiljö. Närhet till grönområden är positivt både för skola och bostäder och 
planområdets läge skapar förutsättningar för kollektivtrafikresande. Detaljplanen 
bedöms därmed bidra till hållbar utveckling och ge upphov till positiv miljöpåver-
kan. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte behöver 
göras för denna detaljplan. Beslut härom har fattats av byggnadsnämnden i samband 
med beslut om samråd. 
 
Samråd har skett med länsstyrelsen (länsstyrelsen tillhanda 2020-02-25), som lyfter 
fram att Tallbackaskolan enligt kommunens egen inventering är kulturhistoriskt vär-
defull och att skolan finns även med i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister där 
bebyggelsen är grönklassad. Eftersom byggnaderna är tänkta att rivas blir effekterna 
på kulturmiljön varaktiga. Om effekterna av rivningen innebär en betydande miljö-
påverkan kunde inte länsstyrelsen utläsa av underlaget vid samrådet av undersök-
ningen eftersom ingen antikvarisk analys hade tagits fram vid den tidpunkten. 
 
Kommunen har efter samrådet med länsstyrelsen upprättat en kulturmiljöutredning 
inklusive konsekvensbedömning. Även om lokala negativa konsekvenser uppstår till 
följd av rivningen av skolan bedömer kommunen inte att en betydande miljöpåver-
kan med avseende på kulturmiljön uppstår i den mening att en miljöbedömning be-
höver upprättas utöver den framtagna kulturmiljöutredningen.  
 
Solnas sammanvägda bedömning är att 1960-talets modernistiska stadsbyggnadside-
al fortsatt tydligt kan utläsas på platsen. Närliggande Granbackaskolan utgör ett gott 
exempel på 1960-talets skolgestaltningsideal som representerar det samhällsansvar 
som styrde tillkomsten av nya bostadsområden vid denna tid. Det som en del av en 
genomtänkt och samplanerad miljö där skolverksamheten även fortsättningsvis 
kommer att finnas på platsen. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen i mars 2016 och aktualitetsförkla-
rad i kommunfullmäktige 25 maj år 2020, anger för aktuellt planområde framtida 
blandad stadsbebyggelse. Översiktsplanen har fyra strategier för att uppnå Solna 
stads vision och detaljplanen bidrar till att uppnå strategierna genom att planera för 
bostadsförsörjningen med olika bostadstyper, samt skapa möjlighet till mer service 
som ger förutsättningar för en mer levande stad under större delar av dygnet. I enlig-
het med översiktsplanens strategier bidrar detaljplanen till att länka ihop stadsdelar 
till en mer sammanhållen stad och marken utnyttjas mer effektivt i kollektivtrafik-
nära läge. Gatorna blir mer attraktiva för fotgängare och cyklister. 
 
Huvudsta är specifikt utpekat i översiktsplanen som ett av Solnas stadsutvecklings-
områden med framtida blandad stadsbebyggelse. Gröna ytor av lägre kvalitet längs 
gaturummen ska tas i anspråk och överstora gaturum ska omvandlas till stadsgator 
vilket detaljplanens genomförande bidrar till.  
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Tidigare gestaltningsprogram för området  
Riktlinjer för gestaltningen av stadsgator i Huvudsta finns redovisade i Gestalt-
ningsprogram för gator i Huvudsta (oktober 2007). Detaljplaneförslaget har beaktat 
förslagen i gestaltningsprogrammet men överensstämmer inte med föreslagen ut-
formning av Armégatan eftersom byggnation längs med vägen ej föreslås i gestalt-
ningsprogrammet. 

Detaljplaner 
För största delen aktuellt planområde gäller detaljplan för kv. Blåmesen, Rödhaken, 
Sidensvansen och Stallet (0425/1964), lagakraftvunnen den 18 november 1963. För 
en mindre del av aktuellt planområde, norr om Armégatan, gäller detaljplan för kv. 
Entitan, Grönfinken, Koltrasten, Snöskatan och Talgoxen (0410/1964), laga kraft-
vunnen den 2 mars 1964. För södra delen av planområdet gäller Kv. Huvudsta gård 
(P03/0331) laga kraftvunnen den 24 april 2003. För östligaste delen av planområdet, 
öster om gång- och cykelväg gäller kv. Bofinken, Flugsnapparen, Gärdsmygen, 
Korsnäbben och Nötväckan (0408/1965) laga kraft-vunnen den 9 september 1964. 
 
Där ny skola och flerbostadshus planeras tillåts mestadels i gällande detaljplan kvar-
tersmark för allmänt ändamål samt parkmark. Övriga användningar är park, gata 
samt område för parkering. Vid Krysshammarvägen, där radhusen planeras, anges 
idag område för parkering, transformatorstation samt park. I södra delen av planom-
rådet där skolgård och omdragning av Kristinelundsvägen samt anordnade av ny 
lokalgata är idag planlagd som parkmark och lokalgata. Den östligaste delen av 
planområdet, där ny lokalgata planeras, är i gällande detaljplan planlagd som park-
mark. 
 

 
Gällande detaljplaner i området, ungefärligt planområde inom tjock röd linje.  

Fastighetsplaner / Tomtindelningar  
Enligt fastighetsregistret finns det inom fastigheten Blåmesen 1 en del av en tidigare 
tomtindelning, denna kommer att upphävas i samband med att detaljplanen vinner 
laga kraft.  
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Riksintressen 
Bromma flygplats är av riksintresse för luftfarten och planområdet omfattas av de 
höjdbegränsande områdena som anges till 59,56 meter över havet. Byggnadernas 
totalhöjd begränsas med planbestämmelser till lägre höjd än 59,56 meter över havet 
och detaljplanen kommer därmed inte påverka riksintresset. 

Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer, godkänt av dåvarande 
stadsbyggnadsnämnden i januari 2008, ska fungera som standard vid utformning av 
allmän platsmark men även ge riktlinjer för utformning av kvartersmark. 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete (reviderad 
2020) ska ligga till grund för både intern och extern verksamhet. De uppsatta målen 
ska så långt möjligt implementeras i plan- och byggprojekt. De övergripande målen 
för Solna stads miljöarbete är uppdelade i tre tematiska mål: 
 

• Hållbar stadsutveckling 
• Effektiv resursanvändning 
• God livsmiljö 

Klimatstrategi  
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat antogs i 
december 2019 och slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet. Den lyfter 
fram ett antal strategier med syfte att minska stadens klimatpåverkan och minimera 
de effekter som följer av ett förändrat klimat. Strategin är uppdelad i strategier för 
minskad klimatpåverkan och strategier för anpassning till ett förändrat klimat. Kli-
matstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt internationella, 
nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet. Strategins klimatmål för 
staden är;  

• År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växt-
husgasutsläpp utanför stadens geografiska område.  

• Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust 
samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimat-
förändringens negativa effekter.  

 
De strategier för minskad klimatpåverkan som främst är relevanta för detaljplanen 
är att staden ska arbeta för att minska behovet av resor och transporter och bil genom 
att bland annat skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder, arbetsplat-
ser och service.  
De strategier för anpassning till ett förändrat klimat som främst är relevanta för 
detaljplanen är att staden ska säkerställa att bebyggelse och infrastruktur vid extrem-
regn (upp till 100-årsregn) och översvämningar inte kan leda till allvarliga skador. 
Staden ska även beakta vegetationens betydelse i stadsmiljön för att jämna ut tempe- 
ratur, sänka värmetoppar och ge tillgång till skuggning. Verksamhetslokaler där 
riskgrupper uppehåller sig ska planeras så att möjlighet till skuggning och solav-
skärmning finns. 

Dagvattenstrategi  
Målen i Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (antagen i december 
2017) ska så långt möjligt implementeras i denna detaljplan. Som verktyg och styr-
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medel för en hållbar dagvattenhantering i detaljplaner nämns bl.a. dagvattenutred-
ningar med åtgärder. En dagvattenutredning har tagits fram för denna detaljplan med 
stöd av dagvattenstrategin. 

Grönplan 
Grönplan för Solna stad (aktualiserad av kommunstyrelsen i oktober 2020) är ett 
strategiskt planeringsunderlag med syfte att tillvarata och utveckla Solnas park-, 
natur- och kulturmiljöer. Planområdets södra spets tangerar parkområde markerat 
som strövområde/landskapspark. Det finns även närparker/närnatur och stadsdels-
park i närheten. Ett viktigt biologiskt samband i öst-västlig riktning pekas ut söder 
om planområdet och väster om planområdet pekas Huvudsta allé ut som ett socialt 
viktigt stråk. 

Cykelplan 
Solna stads cykelplan (antagen av kommunstyrelsen i maj 2016) är ett strategiskt 
planeringsunderlag med syfte att skapa förutsättningar för ett attraktivt, tillgängligt 
och säkert cykelvägnät. Inom planområdet finns ett huvudcykelstråk (Huvudsta gård 
– Arenastaden) som på norra sidan Armégatan pekas ut som att ha framkomlighets- 
och trafiksäkerhetsproblem. I anslutning till planområdet löper ett viktigt regionalt 
stråk (Sundbybergsstråket). 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 

Förutsättningar 
Planområdet ingår i stadsdelen Huvudsta som domineras av bostadsbebyggelse upp-
förd på 1960-talet och stadsmiljön är typisk för miljonprogramsåren med lameller, 
skivhus och punkthus placerade i landskapet med grönytor och trafikanordningar 
mellan byggnaderna, samt trafikseparering. Innan området bebyggdes på 1960-talet 
bestod det främst av trädgårdar och småhus, se karta nedan. 
 

 
Ekonomiska karta från 1951, röd linje markerar ungefärligt planområde. 
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Inom planområdet ligger Tallbackaskolan vilket är en typisk 1960-talsskola i en vå-
ning med huvudsaklig fasad i bränt brunrött tegel med inslag av brunfärgat trä och 
horisontella fönsterband (läs mer om Tallbackaskolan under rubriken Kulturmiljö 
nedan).  
 
Norr om Armégatan ligger fyra skivhus med fasad i rött tegel från samma tidsperiod 
i nio våningar, plus en förrådsvåning. Skivhusen är uppdelad i två delar, vardera 
med sammanbyggd byggnadslänk mot Krysshammarsvägen och bostadsgård med 
parkeringsgarage under. I direkt anslutning till det västligaste- respektive östligaste 
skivhuset samt längs Krysshammarvägen finns större markparkeringsytor.  
 
Väster om planområdet finns två upp till 140 meter långa lamellhus på fyra till fem 
våningar med större markparkeringsytor i mötet med Kristinelundsvägen samt Ar-
mégatan. Fasaden på lamellhusen är i rött tegel respektive gul puts. Närmast öster 
om planområdet är flera punkthus placerade på en höjd ovanför med fasad i betonge-
lement samt beige puts. Längre österut kantas Armégatan norra sida av solitära kon-
torshus från 1970-talet medan bostadshus uppförda på 2000-talet har uppförts på 
gatans södra sida. Söder om planområdet, drygt 150 meter gångväg och avskilt av 
trädvegetation, ligger Huvudsta gård vars huvudbyggnad är från 1836, samt 
Hufvudsta ridklubb.  
 
Taklandskapet närmast runtomkring planområdet består främst av flerbostadshus 
kring 1960-talet med platta tak, alternativt indragen högsta våning med förråd och 
sadeltak på förrådsbyggnadsdelen. I närområdet finns dock flera byggnader med 
sadeltak. 
 

 
Vy västerut längs Armégatan med dess breda gaturum med höga skivhus som kantar 
den parallella gatan Krysshammarvägen. I fonden skymtas lågt lamellhus i gul puts. 
 
Armégatans gaturum är typiskt för 1960-talet med väl tilltagen körbana. Två gång- 
och cykeltunnlar går under Armégatan i enlighet med stadsplaneringsidealen från 
den tiden. Parkeringsmöjlighet finns på delar av gatan. Gaturummet kantas av lönnar 
i allé. Områdets växtlighet består främst av lövträd men en skogsdunge på skolgår-
den består av äldre tallar. Läs mer under rubriken Natur och vegetation.  
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Förändringar och konsekvenser 
Detaljplanens genomförande kommer medföra att områdets karaktär delvis föränd-
ras med förändrade gaturum, nya byggnader och att Tallbackaskolan rivs. Läs mer 
om konsekvenser för stadsbild under rubriken Befintlig och planerad bebyggelse 
samt under rubriken Kulturmiljö och fornlämningar. 

Befintlig och planerad bebyggelse 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av Tallbackaskolan (åk. F-9) med 
tillhörande skolgård. Läs mer om Tallbackaskolan under rubriken Bebyggelse > 
Kulturmiljö och fornlämningar. Befintlig bebyggelse består även av den tillfälligt 
uppförda förskolan Augustendal i södra delen av planområdet. I övrigt består plan-
området dels av parkmark öster om befintlig skolbyggnad, dels av trafikinfrastruktur 
som vägar och parkeringar.  
 
Avsnittet beskriver nedan ny bebyggelse i underrubrikerna: Skola, Flerbostadshus 
samt Radhus. Avsnittet avslutas sedan med att beskriva Konsekvenser. Se sida 11 i 
denna planbeskrivning för illustrationsplan. Se separat illustrationsbilaga för fler 
bilder av den föreslagna bebyggelsen.  
 

 
Illustrationsplan – struktur i enlighet med detaljplanen (Larsson Arkitekter) 

Skola 
I Huvudsta väntas behovet av elevplatser öka de närmsta åren. Stadsdelen är utpekad 
som ett av Solnas stadsutvecklingsområden och i översiktsplanen framhålls att i 
samband med större bebyggelse behöver skolfrågan beaktas. Kommunen i stort be-
räknas även få en fortsatt befolkningsökning och barn i skolålder bedöms öka sta-
digt. Huvudsta har således behov för elevplatser med tillräcklig kapacitet att möta 
den förväntade befolkningsökningen. 
 
Den nya skolan (åk. F-9) beräknas kunna ha elevkapacitet om cirka 750-900 elever. 
Det finns goda möjlighet att utforma skola och skolgård med hänsyn till särskilda 

• 

• • 

• ·• • "Li r - /~ •• "'J -- • ;: ,, ~ - '!. j 
~ 're,'iH.1,M>,4.a,R; ~G.,N "° ll~M~.I.GI.N 

••. ~-~,t~ntUXtttEt~ -·· 1 • • •• • • • • • • • • • • ·• • -: .. •• •• 
r • • . ' 

I . -. • • • • • • • 
• I 

• 



  11 (54) 

  

undervisningsgrupper. Byggnadskroppens är placerad mot Armegatan och korsning-
en där den möter Kristinelundsvägen. Byggnadens fasad tillåts generellt kunna pla-
ceras i fastighetsgräns för att skapa nära koppling till gaturummet som blir intimare. 
Skolans placering hjälper till att skapa en skyddad miljö bakom byggnaden där det 
ges möjlighet till både solsken och skugga, samt bättre ljud- och luftmiljö. Avståndet 
mellan de befintliga husen och den nya skolan gör att de befintliga husen även fort-
satt kommer att ha det öppet och luftigt.  
 
Entréer ut mot offentliga platser är nödvändiga för att få till bra kopplingar och när-
varo i gaturummet. En lämplig placering av publik entré till skolan är i korsningen 
av ovan nämnda gator då den kan annonsera sig mot båda dessa gator och får där-
med en strategiskt bra placering i området. Skolbyggnadens entrédel är indragen för 
att ge tillräcklig yta framför och möjlighet att skapa en tillgänglig publik entré.  
 
Armégatan är områdets mest trafikerade gata och därför säkerställa utfartsförbud 
mot gatan med hjälp av en planbestämmelse. Istället lämpar sig byggnadens fasad 
mot västra delen av Kristinelundsvägen för varuleveranser och sophantering. 
 
Den nya skolan föreslås som en samlad byggnadsvolym i souterräng om totalt fem 
våningar, men upplevs i hörnet Armégatan och Kristinelundsvägen visuellt som fyra 
våningar. I det gatuhörnet finns skolans huvudentré/besöksentré.  
 

 
Vy från öster i anslutning till Armegatan – Kristinelundsvägen (SECRETARY) 
 
Mot skolgårdssidan, på det långsträckta skolområdet, har de flesta entréerna place-
rats centralt kring en bred södervänd gradängliknande utvändig trappa. De olika ål-
derskategorierna har sin egen skolgårdsentré som förbinder dem med den del av 
skolgårdsområdet som planerats för just deras utevistelse. För trappan kommer en 
lösning med värmeslingor att studeras i den kommande projekteringen för att und-
vika problem med isbildning under vintern. De olika ålderskategorierna har sin egen 
skolgårdsentré som förbinder dem med den del av skolgårdsområdet som planerats 
för just deras utevistelse. I skolans sydvästra hörn har ett urtag gjorts för att möjlig-
göra bevarandet av en befintlig ek som idag står längs med Kristinelundsvägen. 
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Skollokalerna i markplan/entréplan är avsedda för årskurs F och 1, de får på så sätt 
en egen entré till sin del av skolgården. På markplan/entréplan finns även matsal, 
café, storkök, inlastning och den övre delen av den stora idrottshallen. I övrigt har 
skollokalerna organiserats kring en gemensam invändig ljusgård.  
 
Exteriört präglas byggnaden av ett varmgult tegel, stora sammanhängande fönster-
partier och den stora södervända gradängbildande trappan med sittplatser i trä. Te-
gelstenarna ger en variation i färg och textur och ett levande uttryck, men ändå med 
stor tålighet och låga underhållskostnader. De stora sammanhängande fönsterparti-
erna ger dagsljus till undervisningslokalerna i den djupa byggnadsvolymen och bi-
drar till en öppen och levande exteriör där skolverksamheten blir synlig mot utsidan.  
 
På taket möjliggörs för tekniskt utrymme, inklusive nödvändiga vistelseytor för det 
ändamålet, vilket får uppföras 4 meter ovan angiven totalhöjd. Den byggnadsvoly-
men ska vara indragen minst 4 meter från fasadliv. Skolans tak ska i övrigt huvud-
sakligen vara vegetationsklätt. Läs mer under rubrikerna Natur och vegetation och 
Dagvatten. 

Skolgård 
Enligt Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid bland 
annat skolor, ska friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsätt-
ningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet särskilt beaktas. Med ändamålsenlig 
verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och peda-
gogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för och friytan bör vara så 
rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande 
terräng- och vegetationsförhållanden. Vidare bör friytan kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. 
 
Boverket skriver i en vägledning från 2015 att ett rimligt mått på friyta för barn i 
grundskolan kan vara 30 kvadratmeter per barn och att den totala friytan helst bör 
överstiga 3000 kvadratmeter. Detaljplanen medför att en skolgård i direkt anslutning 
till skolbyggnaden om cirka 12 000 kvadratmeter kan tillskapas, vilket vid 900 ele-
ver blir drygt 13 kvadratmeter per barn.  Skolans form möjliggör för skapandet av en 
skolgård där det tydligt går att dela skolgården för olika åldrar, olika intressen och 
olika behov. De minsta barnen kan med en egen entré direkt ut till en egen del i den 
västra delen av skolgården och behöver därmed inte komma i kontakt med de äldre 
barnen om de inte vill. Övriga delar av skolgården har en större öppenhet men där 
skapas också olika delar som är anpassade efter olika åldrar.  
 
Då skolan har ett stort antal elever så finns det behov att med schemaläggning styra 
det så att inte samtliga barn nyttjar gården samtidigt. Det innebär i praktiken att upp-
levelsen över antal kvadratmeter per barn blir större. Detaljplanen ger möjlighet att 
uppföra komplementbyggnader, om behov finns, och väderskyddade cykelparke-
ringar på skolgården till en maximal bruttoarea av 500 kvadratmeter och 4 meter 
maximal byggnadshöjd. Utöver skolgården finns en närhet till grönområden vid Hu-
vudsta gård, Huvudstafältet och andra närområden vilka kan fungera som komple-
ment för exempelvis lek och rekreation vid tillfällen då verksamheten tillåter. När-
heten till grönområden innebär även att de kan användas i pedagogiskt undervis-
ningssyfte. 
 
Skolgårdens exakta utformning och innehåll fastställs inte i detaljplanen utan kom-
mer att bestämmas i senare skede. Det är av stor vikt att skolgården ges kvalitéer i 
form av variation och möjlighet till social samvaro genom både fysisk aktivitet, av-
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skilda sittplatser och möjlighet till lärande. Yta finns för en sjumanna bollplan i syd-
östra delen av skolgården med tillräckligt utrymme runtom för att kunna ta hand om 
dagvatten från konstgräs (läs mer under avsnitt Dagvatten). Det finns även ytor för 
placering av bland annat gungor, pingisbord, basketplan och lekplats. Terrängen på 
skolgården är varierad och det finns skogsdungar och träd som får utökat skydd i 
detaljplanen vilket är positivt för att möjliggöra solskyddade delar av skolgården. De 
områdena tillsammans med en ek och del av allén längs med Kristinelundsvägen 
skyddas med planbestämmelserna n2 och a1. Skolgårdens slutgiltiga utformning ska 
föregås av en fortsatt dialog med personal och elever på skolan för att få en så bra 
skolgårdsmiljö som möjligt. 

Flerbostadshus 
Ett kvarter med flerbostadshus för cirka 250 lägenheter möjliggörs i planområdets 
östra del. För att möjliggöra för handel, kontor, service och samlingslokaler samt 
annan jämförlig verksamhet tillåts centrumverksamhet i kvarterets entrévåning. Ar-
mégatan är områdets största gata och i förslaget ges den karaktären av stadsgata. En 
viktig del i det att en del av entrévåningen öronmärks för centrumverksamhet. För 
att aktivera större del är det lämpligt att nordöstra och nordvästra hörnet av kvarteret 
öronmärks för detta behov. 
 
Byggnadskropparna placeras längs de intilliggande gatorna och byggnadens fasad 
tillåts ligga nära fastighetsgräns för att skapa nära koppling till gaturummen samt för 
att skapa en stor, trevlig och bulleravskärmad bostadsgård. Mot Armégatan tillåts 
byggnadens fasad gå ut så att entréerna hamnar i fastighetsgräns och då direkt mot 
gatan, i enlighet med karaktären av en klassisk stadsgata. Gaturummen i öster, söder 
och väster ges en mindre stadsmässig karaktär där byggnadsvolymerna har en för-
gårdsmark där planteringar och cykelparkering kan placeras mellan bygganden och 
gatan. Förgårdsmarken kan även användas för att hantera dagvatten från flerbostads-
huset. På kvarterets norra sida finns ingen förgårdsmark som kan användas för för-
dröjning och rening av takdagvatten och därför ska vegetationsklätt tak utgöra minst 
65 % av takytan med djup på minst 0,1 meter för att fördröja och rena takvattnet 
innan det släpps ut till allmän plats. Detta säkerställs med planbestämmelsen b3. 
 
Bostadskvarteret tillåter bostäder i fyra till åtta våningar. Bebyggelsen är högst i det 
nordöstra hörnet mot Armégatan och trappar sedan ned till fyra våningar mot skol-
gården i söder. Detta dels för att släppa in solljuset på bostadsgården, dels för att 
möta upp skolgården med lite lägre bebyggelse. Den översta våningen mot Arméga-
tan och Lokalgata1 är huvudsakligen indragen, även kallat kungsvåning, för att ge 
en stadsmässig och reslig karaktär medan räcke och eventuell avskärmande skärmar 
mellan balkonger får uppföras över angiven totalhöjd, vilket möjliggörs med f4-
bestämmelse. 
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Vy från Armégatan strax öster om planområdet (Pavel Vavilov Studio) 
 
För att aktivera och skapa koppling till gaturummet ska entréer som vetter ut mot 
allmän gata finnas. Entrévåningarna ligger med en vånings skillnad från norr till 
söder och detta kan med fördel utnyttjas för ett garageplan med direkt infart från 
lokalgatans vändplan i sydvästra hörnet av bostadskvarteret. Som en del av garage-
planet kommer skyddsrum att skapas. Dessa är tänkt att ersätta de som idag finns i 
Tallbackaskolan. På grund av detta är förgårdsmarken mot Lokalgata1 1,5 meter 
bred, detta för att möjliggöra uppstigningsluckor från de underliggande skyddsrum-
men. Bostadsgården placeras ovan garageplan som har ett planterbart bjälklag vilket 
möjliggör en gård med växtlighet. Det är viktigt att jorddjupet blir väl tilltaget så att 
det blir möjligt att anlägga ordentliga planteringar. Gården har ytor för att kunna 
tillskapa sociala ytor som sandlåda, gungor, odlingslådor, långbord, grillar och oran-
geri med mera. Komplementbyggnader får uppföras ovanpå det planterbara bjälkla-
get till en bruttoarea av maximalt 200 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 7 % av 
bostadsgården. Ytor finns även för att anordna cykelparkeringar i anslutning till en-
tréer mot bostadsgården. Grönskan på innergården behövs för att skapa en attraktiv 
bostadsgård och för att fördröja och rengöra dagvatten. Bostadskvarteret öppnar sig i 
sydvästra delen vilket medför mer solinstrålning på bostadsgården samt bättre möj-
lighet att ta hand om dagvatten. I sydvästra delen av gården det finns även ytor för 
en generöst dimensionerad trapp och kan utformas med sittgradänger samt med in-
slag av planteringar i det vindskyddade, soliga läget. 

Radhus 
Mellan Armégatan och Krysshammarvägen tillåter detaljplanen uppförande av 29 
radhus i två uppdelade områden. Radhus är en- eller tvåbostadshus som ingår i en 
grupp bestående av minst tre hus som är direkt sammanbyggda med varandra i en 
rad. Intill varje länga kommer det att anläggas gemensamma avfallslösningar, dessa 
placeras inom kvartersmarken norr om radhusen. En bestämmelse, C2-
centrumändamål i bottenvåning mot Armegatan, har lagt in i den västra längan för 
att skapa möjlighet för de boende eller andra att bedriva mindre verksamheter. Det 
kan då också bli en del i, det för Solna stad viktiga, målet att aktivera Armegatan. 
Samma möjlighet till souterängvåning finns inte för den östra längan med anledning 
av att förutsättningarna inte finns pga. marknivåerna.  
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Det är viktigt att utformningen av alla gator ges tilltalande karaktär, det innebär att 
det finns begränsande möjligheter att sätta upp plank och/eller murar utan att på-
verka omgivningen negativt gällande stadsbild. Plank och/eller murar mot allmän 
gata bör generellt vara lägre än ögonhöjd för att inte negativt påverka på stadsmil-
jön. Längs med Armégatan har en planbestämmelse, Plantering, som säkerställer att 
det inom förgårdsmarken mot Armégatan ska anläggas planteringar. Detta ger Ar-
mégatan ett förstärkt grönt inslag. Det är även eftersträvansvärt att det anläggs plan-
teringar längs med Krysshammarsvägen men förutsättningarna för det är i nuläget 
osäkra då den marken behöver fyllas med flera andra funktioner. Vidare studier görs 
till den kommande bygglovsskedet. 
 

 
Vy från östra delen av Krysshammarvägen (Pavel Vavilov Studio) 
 
Längs både Krysshammarsvägen och Armegatan föreslås det på radhusens översta 
våning terrasser. Mot Krysshammarsvägen kommer terrassen att gå längs med hela 
översta våningen och mot Armegatan kommer det ut till fasadliv både bli en terrass 
och en byggnadsvolym. Syftet med den variationen är att bryta upp skalan på be-
byggelse samtidigt som det skapas en terrass med fina solförhållanden.  Terrasserna 
ska ha ett djup om minst 2 meter mätt från fasadliv. 
 

 
Sektion genom området 
 

Nätstation 
Mellan den nya Lokalgata1 och gång- och cykeltunneln i området östra del ska en 
nätstation uppföras.  Denna byggnad ska gestaltas på ett omhändertaget sätt så att 
den också lever upp till den kvalitativa gestaltning som den övriga nya byggelsen 
ska ha. Mer detaljerade studier av gestaltningen kommer ske i dialog med Vattenfall 
och genomföras inför det kommande bygglovsskedet. 
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Konsekvenser 
Detaljplanen medför att Tallbackaskolan rivs för att ge plats åt ny bebyggelse vilket 
inverkar på kulturmiljön (läs mer under avsnittet Kulturmiljö). Vidare medför de-
taljplanen att en större skola uppförs som utökar kapaciteten till cirka 750-900 ele-
ver, samtidigt som det möjliggörs för byggnation av cirka 250 nya lägenheter i fler-
bostadshus och 29 nya radhus. 
 
Friytan per elev på skolgården blir mindre än det mått om 30 kvadratmeter per barn 
som Boverket skriver i sin vägledning från 2015, men det finns gott om möjlighet att 
bidra till en varierad skolgård på det sätt som Boverkets allmänna råd föreskriver. 
Skolgården med knappt 12 000 kvadratmeter blir betydligt större än de 3000 
kvadratmeter som Boverket rekommenderar som minsta skolgård. Med sche-
maläggning går det även att styra så att inte gården nyttjas samtidigt av samtliga 
elever. Sammantaget finns det goda möjligheter att skapa en stor och varierad skol-
gård med yta för att inrymma olika lekmöjligheter där barn i olika åldrar kan leka i 
olika delar. Dessutom finns närhet till grönområden som kan nyttjas som komple-
ment för lek och rekreation samt i pedagogiskt undervisningssyfte. Gårdens utbred-
ning ger goda möjligheter för att skapa en trygg och attraktiv miljö för elever i alla 
åldrar. 
 
Detaljplanens genomförande kommer medföra att områdets karaktär delvis föränd-
ras och innebär en blandning av både gamla och nya stadsbyggnadsideal. Skolfunkt-
ionen kommer även fortsättningsvis vara belägen centralt i stadsdelen. Den nya 
skolbyggnaden blir till skillnad från idag ett tydligt inslag i stadsbilden och gatumil-
jön, mer i linje med det stadsplaneringsideal som finns idag vilket har sin förebild i 
den gamla stenstaden. Det idealet kännetecknas av att bebyggelsen ligger längs med 
gatorna och skapar tydliga gaturum.  
 
Armégatans idag breda och öppna gaturum kommer att få en annan rumslighet när 
den kantas av bebyggelse, det blir av karaktären av en stadsgata snarare än en trafik-
led. Även Krysshammarvägen kommer att omvandlas från ett brett gaturum kantad 
av stora ytor markparkeringar till mer intimt gaturum som kantas av byggnader på 
båda sidorna. Kristinelundsvägen kommer att behålla sin luftighet i och med att 
skolbyggnaden placeras mot Armegatan och skolområdet längs Kristinelundsvägen 
blir en öppen gård. Parkeringar placeras längs med gatan istället för dagens stora 
parkeringsytor. 
 
Ett genomförande av detaljplanen medför att Huvudsta fortsätter att utvecklas med 
modernare bebyggelse, med annat arkitektoniskt uttryck, än den bebyggelse som 
uppfördes under 1960- och 1970-tal. Tallbackaskolan med sina låga byggnadsvoly-
mer, som underordnar sig omkringliggande byggnader, kommer inte längre att vara 
ett inslag i stadsbilden, utan ersätts av en större skola som kommer spegla nutida 
stadsbyggnadsideal och behovet av större skolkapacitet. 

Solljus/skugga, dagsljus och lokalklimat 
En solstudie har tagits fram för att studera förslagets påverkan på omgivande bebyg-
gelse. Skuggsituationen för två datum redovisas i planhandlingarna; vårdagjämning 
(20:e mars) samt sommarsolstånd (21:a juni). Vintersolstånd redovisas inte då de 
flesta timmarna är mörka. 
 
Bilderna nedan redovisar skuggsituationen från ett bebyggelseförslag som följer 
detaljplanens planbestämmelser. Viktigt att beakta är att befintliga träd inte är med 
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utan det är enbart bebyggelsens skuggverkan på marken som syns i bilderna. För den 
nya skolan så redovisar bilderna att skolgården får mycket bra solförhållanden, det 
är endast på sen eftermiddag under våren som en del av skolgården skuggas. Av den 
anledningen så är det mycket positivt och viktigt att bevara mycket av de befintliga 
träden som idag finns inom och intill skolgården. Hela den skogsdungen som står 
mitt på skolgården samt eken och del av allén längs Kristinelundsvägen kommer att 
ge skolgården nödvändig skugga.  
 
För de nya bostäderna kan man se att det är fina förutsättningar för båda radhus och 
bostadskvarteret. Bostadsgården på kvarteret har växlade soliga och skuggiga delar 
under de olika årstiderna. Radhusens inverkan på Krysshammarvägen är endast 
marginell då hela trottoaren och större delen av körbanan kommer att vara solbelyst 
både under vår och sommar. Störst påverkan på omgivningen har skolan och bo-
stadskvarteret som skuggar stora delar av Armégatan.  
 

 
Solstudie vår 
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Solstudie sommar 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger i nära anslutning till Huvudsta centrum där livsmedelsbutik, re-
stauranger, vårdcentral, tandläkare, träningsanläggning mm. har verksamheter. Flera 
skolor finns i Huvudsta, t.ex. Granbackaskolan (åk. F-5), norr om den finns resurs-
skolan Ängskärsskolan och vidare österut har Internationella Engelska skolan öpp-
nat en skola för åk. 4 – 9. Move and walk är en privat särskola som ligger i anslut-
ning till Huvudsta centrum. Det finns även gott om förskolor i Huvudsta, med en bra 
spridning över stadsdelens yta. 

Konsekvenser 
Detaljplanen medför att Tallbackaskolan rivs och ersätts av en ny skola (åk. F-9) för 
cirka 750-900 elever. Skolkapaciteten ökar i Solna och främst i stadsdelen Huvudsta 
som har ett behov av detta eftersom befolkningen väntas öka. Möjlighet för fler id-
rottshallar inom skolbyggnaden, än i dagsläget, finns vilket skapar större möjligheter 
för föreningar att hyra dessa utanför skoltid. Detaljplanen skapar även förutsättning-
ar för kommersiell närservice. Förskolan Augustendal finns även fortsättningsvis 
med i den kommunala förskoleplaneringen. 

Tillgänglighet 
För skolan finns parkeringsplats för rörelsehindrade på Kristinelundsvägen inom 25 
meter från besöksentrén i hörnet Armégatan och Kristinelundsvägen. Användningen 
säkerställs med en planbestämmelse P-Parkering. För att skolan ska kunna nyttja 
parkeringen behöver avtal som reglerar detta upprättas. Det planeras även för en till 
plats på andra sidan skolan, intill trappan och entrén längs den östra fasaden. Skol-
gården är delvis kuperad men det finns möjligheter att rullstolsanpassa skolgården, 
bland annat genom en ramp ned till bollplanen. 
 
De nya byggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. 
Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras i bygglovsprövningen.  

. 
• . 

• 

... 

. i., · . . \. ·. 
••1.:.-•··. ··-· . 

■ • 

• 
-• • 

• ;:h .. r, 

.. . 
.: . ..... ... 

., 
• . ~ ... 



  19 (54) 

  

Trygghet 
Idag karaktäriseras planområdet främst av Tallbackaskolan, dess skolgård samt de 
stora gaturum och markparkeringar som omger skolområdet. Avsaknaden av bygg-
nader med koppling till gaturummen och trafikseparerade gång- och cykelvägar 
medför att delar av området kan uppfattas som otryggt. Trafiksepareringen innebär 
dock att barn inte behöver korsa Armégatan i samma plan som motorfordon vilket är 
positivt. 
 
Detaljplanen innebär att ny bebyggelse placeras med fasad nära gatorna något som 
ger förutsättningar för fler ögon på gatorna. Med det så ges goda förutsättningar för 
att gatumiljöerna uppfattas som tryggare. Vidare medför ny bebyggelse intill den 
planskilda gång- och cykeltunnlarna att de miljöerna kan kännas tryggare. Ökat ut-
bud av kommersiell service möjliggör blandning av verksamheter som är verk-
samma olika tider på dygnet. Det nya bostadskvarterets utformning signalerar att 
gården är privat och inte offentlig vilket påverkar de boendes trygghetskänsla av 
gården positivt. 
 
En utredning för att undersöka trafiksäkra skolvägar för skolbarnen har tagits fram 
och sammanfattas under avsnittet Trafik. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys (BKA) har tagits fram (Iterio, 2021-01-22 och 2021-08-
23) för att belysa och sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. Utredning-
en syftar även till att föra fram barns upplevelser och åsikter rörande området i all-
mänhet, samt att bedöma hur planförslaget påverkar barn och ungas livsmiljö. Syftet 
med utredningen avser även att belysa de utmaningar som byggskedet kan innebära. 
 
Inför samrådet av detaljplanen genomfördes dialog med elever årskurs F-9 och lä-
rare på Tallbackaskolan samt Tallbackaskolans grundsärskola med frågor i tre olika 
teman: nuläge, byggskedet och planförslaget. Den nya skolan föreslås att uppföras 
före Tallbackaskolan rivs och i dialogen framkom att många var oroliga för negativ 
påverkan under byggskedet. I utredningen tas flera rekommendationer upp för att 
minska den negativa påverkan, bland annat vikten av tydlig och anpassad informat-
ion kring bygget och att tillfälliga gång- och cykelvägar är tillgänglighetsanpassade 
samt att försöka minska bullerpåverkan så mycket som möjligt. 
 
Utredningens konsekvensbedömning av förslaget är gjord utifrån planförslagets 
struktur, inkomna synpunkter och önskemål, samt övriga framtagna utredningar 
inom detaljplanearbetet. Många elever hade synpunkter på innehållet på skolgården. 
Det är bland annat önskvärt med flera delområden på gården samt inrymma flera 
olika aktiviteter. Många elever använder och tyckte om den befintliga skogsdungen 
på skolgården. Flera elever och lärare framhäver vikten av behov av trafikljus 
och/eller farthinder vid de övergångsställena som ligger vid skolan.  
 
BKA:n rekommenderar att gång- och cykelbanor ska separeras samt att trygga över-
gångställen säkerställs. Dessa två åtgärder nämns även i utredningen av säkra och 
trygga skolvägar. Detaljplanens genomförande medför att primära skolvägar får se-
parerade gång- och cykelvägar samt att övergångställen föreslås få hastighetsdäm-
pande åtgärder för motorfordonstrafik i form av exempelvis upphöjning eller lokal 
avsmalning. Detaljplanens föreslagna enkla stopphållplats för bussar på Armégatan 
bedöms även den ha hastighetsdämpande effekt på trafiken. 
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En annan rekommendation som nämns i BKA:n är att den nya skolgården bör an-
ordna olika typer av lekplatser som uppmuntrar till fantasi, natur- och spontanlek för 
barn i olika åldrar. Därför är det positivt att skogsdungen med berghällar får utökat 
skydd i detaljplanen.  
 
Andra rekommendationer i BKA:n innefattade bland annat att elever även fortsätt-
ningsvis får tycka till om innehållet på den nya skolgården ytor för stadsodling, sä-
kerställa bra belysning, samt anpassa skolgården så att alla barn oavsett funktionsva-
riation får möjlighet att nyttja och leka på gården. Det som framkommit som re-
kommendationer i BKA:n ska ligga till grund för den kommande planeringen av 
skolgården. 
 
Förslag 
Till det tidigare granskningsskedet gjordes justeringar gällande skolbyggnaden. 
Höjden på byggnaden sänktes till 4 våningar i stället för 6 våningar. I samrådsför-
slaget var skolbyggnaden öppen och det var en ”inre skolgård” som alla skulle pas-
sera för att komma in i skolbyggnaden. Med den nya utformningen har den ”inre 
skolgården” försvunnit. Innehållet i skolbyggnaden kommer att ses över för att möj-
liggöra en anpassning efter årskurs inom olika våningsplanen. Detta är dock inget 
som ingår i detaljplanen och kan komma att justeras fram till det efterföljande bygg-
lovskedet. Skolgårdens kvadratmeteryta är densamma som tidigare i processen. 
Formen på skolgården gör det enkelt att dela in den i fler zoner kopplat till ålders-
grupper. De yngsta barnen kan få en egen del av skolgården och även en egen in-
gång till skolbyggnaden från sin del av gården. Det kommer att planteras ytterlgiare 
grönska på skolgården som kompletterar befintlig grönska, i form av en ek och en 
del av en allé, och de tillsammans ger stora kvaliteter på skolgården. Det finns par-
keringsytor, där lämning och hämtning med bil kan ske, och de förläggs i den södra 
delen av planområdet längs med Kristinelundsvägens östra del och längs den södra 
delen av Lokalgata 1. Det är precis i enlighet med kommunens riktlinjer som säger 
att sådana ytor ej ska ligga i direkt anslutning till skolbyggnaden. 
 
Flera av de frågor som inkom under den tidiga dialogen med elever och lärare be-
rörde fast innehåll på skolgården, såsom klätterställningar, bänkar och gungor och 
innehåll i skolbyggnaden. Innehållet på skolgården och skolans exakta innehåll och 
utformning fastställs inte i detta skede utan först i detaljprojekteringen. Därmed bör 
dessa frågor tas med i det fortsatta arbetet. 
 
I det kompletterande dokumentet till barnkonsekvensanalysen (Iterio 2021-08-23) så 
är slutsatsen att de justeringar som skett till granskningen anses vara av positiv ka-
raktär för skolmiljön och skolgården. De justeringarna som gjorts ger förutsättningar 
till en tryggare miljö på skolgården, då den kommer att delas in i delområden utifrån 
barnens ålder och behov. Gällande önskemål om mer grönska anses det positivt att 
fler träd kommer att sparas gentemot förslaget som presenterades i samrådet, detta 
bemöter även barnens önskemål om mer grönska. Ytterligare grönska, träd och od-
lingar kommer att skapas inom och i anslutning till skolgården. Detta redovisas i en 
återplanteringsplan, men information om det finns i avsnittet Natur och vegetation 
nedan.  
 
En tryggare miljö gällande parkeringssituationen är en viktig aspekt att ta hänsyn till 
och förslaget att det inte kommer att vara möjligt att köra bil hela vägen fram till 
skolbyggnaden ligger kvar. Det anses viktigt då eleverna har uttryckt att dagens par-
kering intill skolan, vid lämning och hämtning, kan kännas stökig och otrygg.  
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Huruvida genomförandet av planförslaget och den nya skolan, med ett ökat antal 
elever, påverkar barn och vuxnas psykiska hälsa har inte ingått i arbetet med BKA:n. 
Den övergripande BKA:n som tagits fram för denna detaljplan har syftat till att be-
lysa och sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. BKA:n syftade även till 
att föra fram barns upplevelser och åsikter rörande kv. Blåmesen i allmänhet. BKA:n 
har fokuserat på Tallbackaskolan och har inte sett till förtätning och framtida behov 
av skolor i Huvudsta, utan det hanteras av Solna stad i andra forum. 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur och vegetation 

Förutsättningar 
Det finns gott om park-, natur- och rekreationsområden i och omkring det aktuella 
området med närhet till bland annat Huvudstas ridanläggning, Huvudstabadet samt 
Augustendals 4H-gård. Strax söder om planområdet finns promenadstråk längs med 
Ulvsundasjön. Ungefär 300 meter nordväst om planområdet finns Huvudstafältet 
som har stora öppna gräsytor, fotbollsplaner, hundrastgård med mera.  
 

 
Bilden ovan visar identifierade spridningssamband (gröna pilar) 
 
Närområdets högsta naturvärden finns främst längre söderut längs Ulvsundasjön 
samt norr och nordöst om planområdet. Inom och i direkt anslutning till planområdet 
är de högsta naturvärdena dels kopplade till den västra delen där det på nuvarande 
skolgård finns en sammanhållen träddunge med blandad vegetation och dels längs 
Kristinelundsvägen där det finns en lönnallé och en stor ek. I skogsdungen har de 
grovstammiga och solexponerade tallarna högst naturvärden. Det finns även höga 
naturvärden kopplade till flera grovstammiga ekar längs med östra sidan av nuva-
rande gång- och cykelbana i östra delen av planområdet. Ekarna är viktiga för sprid-
ningssamband för bland annat vedlevande insekter. 
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Alléer är skyddade av det generella biotopskyddet. Biotopskyddsområden är bioto-
per som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade 
djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Naturvårdsverket har i 
sin vägledning för biotopen allé beskrivit vilka bevarandevärden och motiv för 
skyddet som finns och det är dess betydelse som tillflyktsort, spridningskorridor och 
ledlinjer för olika växt- och djurarter. Det är de gamla träden som utgör livsmiljö för 
flera arter. Alléer kan även ur estetiskt och kulturhistorisk värdefull vara värdefullt 
för landskapsbilden och då främst på landsbygden. 
 
En generell fladdermusinventering har gjorts i Solna stad 2015 som involverade 
närområdet. Medelhög aktivitet av fladdermöss kunde konstateras vid Huvudsta 
gård. Aktiviteten var betydligt högre i miljöerna som angränsade direkt till vattnet 
än inventeringsstationen närmast planområdet (norr om Huvudstabadet). Enligt art-
skyddsförordningen 4 § 4 punkten är det förbjudet att skada eller förstöra fladder-
mössens fortplantningsområden eller viloplatser, oavsett om det sker avsiktligt eller 
oavsiktligt (Naturvårdsverket, 2009). Enligt EUROBATS-avtalet, som Sverige har 
ratificerat, skall också områden som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus 
skyddas från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt ge-
nomförbart. Dessutom skall viktiga födosöksområden för fladdermöss skyddas 
(EUROBATS, 1994). Studier har visat att viktiga habitat för fladdermöss inkluderar 
vattendrag, våtmarker, linjära element, halvöppen skog och trädklädda betesmarker 
(Walsh m.fl., 1995; Russo & Jones, 2003; Russ & Montgomery, 2002; de Jong, 
1994). 
 
Planområdet ingick i en kommunomfattande fågelinventering 2018 med fokus på 
artgrupper som har högre krav på livsmiljö. Lämpliga hålträd och habitat bedömdes 
inte finnas i planområdet. Inga hackspettar observerades inom planområdet men två 
potentiella spridningssamband identifierades via en översiktlig GIS-analys (se karta 
ovan). Det östligaste spridningssambandet inom planområdet bedöms sammantaget 
ha störst betydelse för flest arter.  
 
I den tidigare framtagna landskapsekologiska analysen för ek- och lindlandskapet i 
Solna Stad (Calluna, 2016 – LONA) visar att en livsmiljö för svårspridda insektsar-
ter knutna till gamla ekar med hålighet ligger strax öster om planområdet, vilket 
motsvarar spridningssambandet i planområdets östra del. Denna livsmiljö är 
knuten i syd med ett livsmiljöområde som ligger mellan Wiboms väg och södra 
Kristinelundsvägen samt med en livsmiljö norr om Armégatan och öster om Huvud-
stagatan. En ytterligare mindre livsmiljö ligger strax norr om skivhusen vid Kryss-
hammarvägen men den är isolerad från resten av eknätverket. 

Förändringar och konsekvenser 

Vegetation 
Det har tagits fram en rapport (Calluna 2021-08-18) som innehåller en bedömning 
av planens påverkan på de biotopskyddade alléträden, förslag på nya förstärknings-
åtgärder för de befintliga spridningssambanden i allmänhet och för det svaga sprid-
ningssambandet i synnerhet. Även eken som växer solitärt i norra delen av Kristi-
nelundsvägen ingick i uppdraget. 
 
Samtliga alléer består av klena till medelgrova skogslönnar som bedöms vara i olika 
åldrar, mellan ungefär 15 och 50 år gamla. Armégatans sydligaste rad och Kryss-
hammarvägens trädrad har träd i den grövsta klassen (51 – 60 cm). Armégatans syd-
ligaste rad har också högst antal träd i den näst grövsta klassen (41 – 50 cm) med 



  23 (54) 

  

totalt 10 träd. Både Armégatans nordligaste rad och Krysshammarvägens trädrad har 
3 träd i den minsta stamdiametersklassen (11 – 20 cm). Armégatans nordligaste rad 
har högst antal träd i klassen 21 – 30 cm (17 träd). Eken vid Kristinelundsvägen be-
döms vara äldre och har en stamdiameter på 61 cm. 
 
Lavfloran som förekommer på de besiktigade alléträden och på eken består av van-
liga arter som är knutna till lövträd, alléträd och urban miljö. Av lavarterna var 
skrynkellav (Parmelia sulcata), finlav (Physcia tenella) och vägglav (Xanthoria 
parietina) vanligast. Dessa arter observerades på nästintill varje träd där de växte i 
olika utsträckning, från mindre till påtagliga förekomster. Vidare har några eller en-
staka förekomster av en obestämd typ av kantlav (Lecanora spp.), mjölig brosklav 
(Ramalina farinacea) och stjärnlav (Physcia stellaris) noterats. På flera träd obser-
verades andra förekomster av brosklavar, som dock satt längst upp på stammen eller 
i grenverket, och som därför inte gick att artbestämma. Ingen påtaglig förekomst av 
död ved eller förekomst av intressanta håligheter noterades. 
 
Syftet med det generella biotopskyddet för alléer är att skydda biotoper som har 
höga naturvärden och/eller är värdefulla för kulturmiljön och landskapsbilden. Ingen 
trädallé som behöver tas ned för detaljplanens genomförande har höga naturvärden 
och är inte heller värdefulla för landskapsbilden eller kulturmiljön på sådant sätt som 
beskrivs i Naturvårdsverkets vägledning för biotopen.  
 
Den nya bebyggelsen och nya vägdragningar har beaktat de höga naturvärden som 
identifierats och undantagit dem från exploatering samt infört skyddsbestämmelser 
för träd med högst naturvärden belägna på kvartersmark. Större ekar i östra delen av 
planområdet belägna på allmän platsmark bevaras och kommer att beaktas av Solna 
stad i sitt arbete med utformningen av allmän plats. På och intill skolgården finns det 
flera träd med högre naturvärden och många andra träd som är viktiga för land-
skapsbilden och en trevlig skolgårdsmiljön, vilket motiverar att det inom skogs-
dungen på dagens skolgård endast får fällas träd om de anses sjuka eller är en säker-
hetsrisk, till det så krävs marklov för att fälla träd över 20 cm stamdiameter. Detta 
säkerställs med planbestämmelserna a1 och n2. Den ek som idag står i en refug längs 
Kristinelundsvägen kommer att bevaras och blir tillsammans med en bevarad del av 
allén längs Kristinelundsvägen viktigt för miljön på både skolgården och längs ga-
tan. Alla dessa träd skyddas med bestämmelserna a1 och n2. Alla dessa träd kommer 
att bli ett fint och skuggskapande inslag på den nya skolgården.  
 
Till antagandet har en återplanteringsplan tagits fram som ska vara ett underlag till 
genomförandet och som visar på vilka kompensationsåtgärder som ska återskapa de 
förlorade naturvärdena och även förbättra situationen. Som ett planeringsunderlag 
till arbetet med återplanteringsplanen har de av Calluna framtagna rekommendation-
erna funnits.  Genomförandet av projektet leder till att sammanlagt 74 träd behöver 
tas ner, många av dem är alléträd som idag finns längs med Armégatan och Kryss-
hammarsvägen. I återplanteringsplanen är det planerat för 81 nya träd i olika delar 
av planområdet. Träden som ska planteras är av sådana arter som passar in i områ-
dets miljö, bl.a. kommer många lönnar att planteras för att kompensera alla lönnal-
léer som tas ner. Motivet till placeringen av de nyplanterade träden är att dels åter-
skapa alléer längs med Armégatan, dels skapa en ny allé längs den nya lokalgatan 
(Lokalgata1) samt nya ekar längs Kristinelundsvägen. Vidare kommer det att kom-
pletteras med ytterligare träd inom skolområdet och i det svaga spridningssamband 
som finns centralt i området, allt för att skapa så bra miljöer för både människor och 
djur. Ny trädallé längs med Armégatan säkerställs särskilt genom planbestämmelsen 
Trädallé och den tillsammans med alla andra kompensationsåtgärder finns med som 
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en del i gestaltningsprogrammet som knyts till exploateringsavtalet. Det finns i 
planbestämmelsen Trädallé också en hänvisning till planbeskrivningen och specifikt 
detta avsnitt.  
 

 
Återplanteringsplan (PE Teknik & Arkitektur) 
 
I flera delar av planområdet, både inom framtida skolgården och inom PARK, kan 
det bli aktuellt att göra t ex. sökschakt för att identifiera eventuella rötter som kan 
komma i konflikt med utvecklingen och då behandla de på adekvat sätt. En arborist 
eller annan person med kunskap om rotsystem och hur träd påverkas vid byggnation 
och om eventuella nödvändiga skyddsåtgärder bör anlitas för att undersöka dessa 
frågor. 

Fladdermöss 
Under augusti månad år 2021 genomförde Calluna en fladdermusinventering och 
resultatet sammanställdes i rapport (Calluna 2021-10-21). Vid inventeringen i utred-
ningsområdet påträffades fyra fladdermusarter: nordfladdermus, större brunfladder-
mus, dvärgpipistrell och sydfladdermus. Av dessa arter är nord- och sydfladdermus 
rödlistade i kategorin nära hotad. Bevarandestatusen för nordfladdermus i Sveriges 
boreala region är gynnsam, medan den för sydfladdermus är otillfredsställande. På 
nationell nivå anses enstaka platser vara rika fladdermusmiljöer om det finns popu-
lationer med sex eller fler fladdermusarter. I det inventerade området påträffades 
fyra arter varför området inte anses vara en rik fladdermusmiljö. Inom inventerings-
området identifierades inte några hålträd och ej heller några byggnader som potenti-
ellt kan hysa fladdermuskolonier. Data från den manuella inventeringen indikerar 
inte att det finns fladdermuskolonier i utredningsområdet. 
 
I det inventerade området är det framförallt den östra trädkorridoren som är av 
största vikt för fladdermössen. Denna trädkorridor kan utgöra ett viktigt spridnings-
samband då den sammanlänkar skogsområdet i nordost med övriga skogsområden i 
öster och söder samt vattnet i söder. Trädkorridorren kan användas av alla arter av 
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fladdermöss både som transportsträcka och som födosöksområde. Den kan även 
fungera som skydd och vila för fladdermöss. I genomförandet av projektet är det 
framförallt vikigt att tre frågar beaktas extra noga; 

• Det är viktigt att bevara den östra trädkorridoren och intilliggande gräsytor, 
vilket är något som är en viktig del i planeringen av området. 

• Övriga områden rekommenderas att spara och skapa ytor med varierad vege-
tation, såsom träd, buskar och lägre vegetation som gynnar insekter som 
fladdermöss äter. Dessa ytor skapar födosöksområden samt skydd för flad-
dermössen. 

• En viktig anpassning/åtgärd för att värna om fladdermössen är att pla-
nera/minimera belysningen i och omkring planområdet. Det gäller främst be-
lysning i de områden där fladdermössen rör sig, men även övriga former av 
belysning, t.ex. fasadbelysning, gatlampor och belysning vid fotbollsplaner 
och parkeringar. Belysning som är absolut nödvändig kan anpassas genom 
att vara närvarostyrd och ha en begränsad ljusspridning, t.ex. genom att den 
monteras på lägre stolpar och att belysningen endast riktas nedåt. Det går 
även att anpassa typen av armatur, bland annat genom att inte använda be-
lysning som avger UV-ljus eller kallvitt ljus. 

 
Solna stad har i planeringen bevarat den östra trädkorridoren och den framtagna 
återplanteringsplanen visar hur och var naturmiljön för både fladdermöss, andra djur 
och människor kommer att förbättras. Planering av belysningen i området är viktig 
att beakta och det tas med i projekteringen inför genomförandet, det för att minimera 
påverkan på fladdermössen. Bedömningen är då att fladdermössens livsmiljöer inte 
påverkas negativt för de påträffade arterna i samband med byggnationen och efter 
den. Efter framtagandet av inventeringen har Solna stad haft dialog med Länsstyrel-
sen för att försöka klarlägga förutsättningarna gällande fladdermössen och dess situ-
ation i området som planeras. Länsstyrelsen har då framför att det inte är nödvändigt 
att ansöka om någon dispens avseende fladdermusfrågan. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Idag finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Söder om planområdet finns 
Huvudsta gård med slott och allé som är en värdefull kulturmiljö. Detaljplanens ge-
nomförande bedöms inte påverka denna kulturmiljö då skogsvegetation avskärmar 
planområdet från Huvudsta gård. Inom planområdet finns Tallbackaskolan från mit-
ten av 1960-talet som idag har cirka 470 elever (åk. F-9). 

Tallbackaskolan 
I byggnadsinventeringen av 1960-70-talets bebyggelse i Solna från år 2011 har Tall-
backaskolan värderats och klassificerats som grön byggnad. Det innebär att det är en 
fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Grönklassningen motiveras bland annat med 
skolans centrala funktion i det nya bostadsområdet som uppfördes under 1960-talet. 
Dess funktion är tydlig och avläsbar i relation till övrig bebyggelse med tidstypiskt 
rustikt uttryck i rött tegel och mörklaserad träpanel samt omsorgsfull utformning av 
skolgården.  
 
En kulturmiljöutredning har tagits (KMV forum, 2021-01-20) fram för att belysa 
kulturvärdena samt bedöma påverkan på kulturmiljön vid en rivning av skolan. Ut-
redningen sammanfattas nedan. 



  26 (54) 

  

 
Tallbackaskolan stod klar 1966 och utformades efter tidens ideal med låga bygg-
nadskroppar och formspråk, med rött fasadtegel, liggande fjällpanel, fönsterband 
och horisontellt formspråk. Under samma period tillkom ytterligare tre tidstypiska 
skolor i Huvudsta: Stenbackaskolan, Ängkärrskolan och Granbackaskolan, varav 
den förstnämnda har rivits. Skytteholmsskolan och Parkskolan uppfördes även under 
samma tidsperiod och har liknande gestaltning där Tallbackaskolan är den enda som 
uppfördes som en högstadieskola.  
 
Sedan byggnaden stod klar 1966 har flera om- och tillbyggnader skett, de flesta för-
ändringar har byggt vidare på ursprunglig fasadgestaltning. Förändringar har bland 
annat skett på en del fasader gällande trä- och plåtpanel och fönstersättning.  
 

  
Nordfasad med i rött fasadtegel och karaktäristiska 
horisontella band i mörklaserad fjällpanel. 

Burspråket på sydgaveln av hus 4 är en av få arki-
tektoniska accenter på byggnaden. Lägg märke till 
den trappformade mönstermurningen i slänten. 

 
Skolgården planerades omsluten av mindre grönytor med planteringar samt alléträd. 
Idag består själva skolgården till största delen av asfalt samt nyare spelplaner, men 
vissa rester av äldre häckplanteringar, träd samt med hjälp av stående betongplattor 
avgränsade ytor finns kvar. På skolgården finns två skulpturer: Lekande barn kring 
fast block (Gunnel Frieberg 1968) samt Lejon (Carina Wallert 1998). 
 
KMV bedömer att skolan med sin funktion haft en betydelsefull roll i Huvudsta. 
Vidare bedöms att byggnaden belyser tidigare stadsbyggnads- och arkitektoniska 
ideal samt värderingar och tankemönster genom dess låga skala och ohierarkiska 
uppbyggnad vilket speglar tidens vision om ett jämlikt och demokratiskt samhälle. 

Konsekvenser 
I ett kommunalt perspektiv finns en handfull andra skolor från samma tidsperiod 
med liknande kulturhistorisk värdering (”grönklassade”) varav två skolor – Skytte-
holmsskolan och Parkskolan – har liknande gestaltning och liknande placering inom 
sina respektive stadsdelar och i grönområden som Tallbackaskolan. Både Skytte-
holmsskolan och Parkskolan ligger i angränsande modernistiskt präglade stadsdelar. 
Även om Tallbackaskolan rivs kommer möjligheten att ur ett kommunalt perspektiv 
läsa av 1960-talets skolplaneringsideal kvarstå i och med att Skytteholmsskolan och 
Parkskolan på olika sätt förmedlar samma berättelse. Det vill säga den om 1960-
talets jämlika och demokratiskt präglade skolgestaltningsideal med skolan i centrum 
av den tidens nya bostadsområden.  
 
Tallbackaskolan bedöms vara den kulturhistoriskt mest värdefulla skolbyggnaden i 
stadsdelen Huvudsta. En rivning av Tallbackaskolan skulle innebära att en bärande 
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del i stadsdelen Huvudstas samplanerade helhetsmiljö med centrum, bostäder, skolor 
med mera, skulle försvinna. Dock kommer själva skolfunktionen att återskapas med 
den nya skolan på platsen. Att bibehålla skolfunktionen i detta centrala läge i stads-
delen är en viktig aspekt och förutsättning i planeringen av en ny skola i Huvudsta. 
Närliggande Granbackaskolan är från samma tidsperiod, har liknande gestaltning 
och präglas av samma stadsbyggnadsideal, men bedöms i byggnadsinventeringen 
från 2011 inte ha lika höga kulturmiljövärden. Solna stad bedömer ändå att Gran-
backaskolan med sin liknande gestaltning och fasadmaterial är en skola som kan 
upprätthålla den arkitektoniska stilen i området. 
 
Det modernistiska stadsbyggnadsidealet med viss trafikseparering, bevarande av 
berg i dagen, höjdvariationer, planterade träd samt befintliga punkthus, skivhus och 
lamellhus fortsätter vara tydligt avläsbart inom och i anslutning till planområdet. 
Befintliga skulpturer på Tallbackaskolans skolgård skulle kunna införlivas i nya 
skolanläggningen. Den nya skolan kommer, i likhet med Tallbackaskolans grund-
tanke, ligga centralt belägen i stadsdelen.  
 
Solnas sammanvägda bedömning är att 1960-talets modernistiska stadsbyggnadside-
al fortsatt tydligt kan utläsas på platsen och att närliggande Granbackaskolan är fort-
satt ett gott exempel i stadsdelen på 1960-talets skolgestaltningsideal som represen-
terar det samhällsansvar som styrde tillkomsten av nya bostadsområden vid denna 
tid och som en del av en genomtänkt och samplanerad miljö.  
 
Bedömning 
Solnas bedömning är att en till- och/eller påbyggnad av befintlig skola skulle för-
vanska bebyggelsens kulturmiljövärde på ett sätt som skulle göra att byggnadskom-
plexet skulle tappa delar av sitt värde. Även om det såklart inte är i samma omfatt-
ning som en rivning. Med värdet av att få en ny modern ändamålsenlig skola har en 
avvägning gjorts som resulterat i att planförslaget är det bästa alternativet.  I enlighet 
med det som framgår i den grönklassade befintliga bebyggelsens motivering har 
bevarandet av funktionen skola i området, centralt i stadsdelen, varit en förutsättning 
i planeringen. Det i enlighet med att bevara det kulturhistoriska värdet och den ur-
sprungliga tanken när området utvecklades på 1960- och 70-talet där skolan, likt 
idag, var en viktig central samhällsfunktion.  
 
I den framtagna kulturmiljöutredning (KMV forum, 2021-01-20) finns ett antal re-
kommendationer som, vid en rivning av befintlig skola, bör följas i planering av en 
ny skola. Skolbyggnaden är bearbetad och anpassad till den omkringliggande be-
byggelsens skala. Befintliga strukturer i form av trafikseparering, slingrande gång-
vägar, grönytor, planterade träd, höjdvariationer samt berg i dagen har till stora delar 
bevarats och integreras i utformningen av det nya området.  
 
Den nya skolbyggnaden kommer att uppföras medvetet i förhållande till omgivande 
bebyggelse, avseende underordnad byggnadshöjd och mänsklig skala. Den nya 
skolbygganden har en lägre skala än de flesta av de intilliggande byggnaderna. I 
relationen till de två byggnaderna längs med Kristinelundsvägen kommer skolbygg-
naden att resa sig något högre än dem men avståndet mellan dem är stort vilket ger 
en luftighet som gör att skolan inte tränger sig på och att skolbyggnaden på så sätt 
inte uppfattas som högre. Den tillkommande bostadsbebyggelsen hamnar i nära an-
slutning till skolgården. I enlighet med rekommendationerna i kulturmiljöutredning-
en har bostadskvarteret utformats med hänsyn till skolan, framförallt avseende höj-
der, volymer, gårdar och grönska. Bostadskvarteret har trappande volymer där de 
lägsta delarna är placerade närmast skolan och skolgården.  
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Det finns på dagens skolgård två skulpturer (Lejon, av Carina Wallert, år 1998, och 
Lekande barn kring fast block, av Gunnel Frieberg, år 1968) som också tas upp i 
kulturmiljöutredningen. Dessa två ska i projekteringen av den nya skolan och dess 
skolgård finnas med som detaljer i utformningen.  
 

 
Lejon, av Carina Wallert, år 1998 

 
Lekande barn kring fast block, av 
Gunnel Frieberg, år 1968 

 

Alternativet att bygga ut samt rusta upp befintlig skola skulle medföra betydligt 
mindre skolgård medan påbyggnader skulle medföra att skolans karaktäristiska låga 
byggnader ändras till en annan skala. En sådan lösning skulle påverka kulturmiljön 
negativt. Eftersom behovet av ett utökat antal skolplatser är den nya skolbyggnaden 
viktigt och Solna stad ser en stor fördel med en nybyggd skola med moderna ända-
målsenliga lokaler som väl svarar mot dagens krav och önskemål. En upprustning 
och påbyggnad av befintlig skola skulle med nödvändighet innebära kompromisser 
och kostsamma anpassningar efter befintliga förhållanden. Solna stad bedömer 
sammanvägt att en ny skola är ett bättre alternativ och ett mer effektivt markutnytt-
jande. Ett tydligt mål i översiktsplanens inriktning gällande stadsutvecklingen i Hu-
vudsta är att omvandla överstora gaturum som t ex. Armégatan till stadsgator. Även 
det ses som ett motiv till att skapa den föreslagna omvandlingen av området.   

Dagvatten 
Med dagvatten avses tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten och framträngande 
grundvatten samt spolvatten. En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking AB, 
2021-08-18) och sammanfattas nedan.  
 
Utredningen följer Solna stads dagvattenstrategi samt checklista för dagvattenutred-
ningar. Flödesberäkningar har utförts enligt Solna stads checklista för dagvattenut-
redningar samt Svenskt Vattens publikationer P110. Enligt dagvattenstrategin ska 
åtgärder dimensioneras för att möjliggöra fördröjning och rening av 20 mm neder-
börd. Inom planområdet ska därmed fördröjning av ca 620 m3 dagvatten ske. 
 
Ett förslag till systemlösning för att fördröja och rena dagvatten har tagits fram. De 
åtgärder som föreslås är öppna, gröna lösningar för att bidra till en hållbar framtida 
dagvattenhantering. Förslagna lösningar innebär lokalt omhändertagande av dagvat-
ten i form av regnväxtbäddar, grönt tak, nedsänkta, infiltrationsstråk, makadam-
magasin samt skelettjord. Översiktskarta av föreslagna åtgärder syns i dagvattenut-
redningen. 
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I plankartan säkerställs att tillräckliga ytor för dagvattenåtgärder på kvartersmark 
finns i och med att både skolans och bostadskvarterets gårdar har stora ytor. Intill 
bostadskvarteret finns även förgårdsmark mot intilliggande gator där vatten kan tas 
omhand. Radhusen har tomtyta på både norra och södra sidan där åtgärder kan an-
läggas. Men för att klara av hanteringen av allt dagvatten ska skolans och del av 
flerbostadshusets tak anläggas med vegetationsbeklätt tak med ett djup av minst 0,1 
meter för att hantera dagvattnet. 
 
På bostadskvarterets gårdsyta kan nedsänkta växtbäddar anläggas och vatten från 
gårdsytorna ledas till dessa. Regnväxtbäddarna på gården kan kombineras med om-
händertagande av takytor som leds mot gården. Från taken beräknas ett fördröj-
ningsbehov om 72 m3 vatten varav ca 18 m3 fördröjs i grönt tak och resterande 53 
m3 leds till regnväxtbäddar. Det gröna taket föreslås göras med ett djup om minst 0,1 
m och porositet 30 %. Ytbehovet för att nå fördröjningen är då ca 630 m2. Om regn-
växtbäddarna utformas med ett ytligt magasin på 0,15 m samt ett djupt lager på 0,5 
m med porositet 15 % krävs att bäddar anläggs på en yta om cirka 355 m2 utifrån 
fördröjning i det ytliga magasinet. Från gårdsytan krävs en fördröjning av 28 m3. 
Med regnväxtbäddar med samma utformning behövs en yta om cirka 190 m2 för att 
nå fördröjningsbehovet. 
 
Dagvatten från radhusområdena föreslås ledas till makadammagasin för fördröjning 
och rening. Vatten från alla hårdgjorda ytor (tak, parkering) föreslås omhändertas 
samlat för respektive radhus medan vatten från grönytor kan låtas infiltrera. Totalt 
behöver 25 m3 dagvatten fördröjas från de 29 radhusen, vilket innebär knappt 1 m3 
per hus. Om två makadammagasin anläggs med ett djup om 1 m och porositet 30 % 
behövs en total yta om cirka 85 m2 fördelat på två magasin. Gatusektionerna utfor-
mas för att göra plats åt magasinen samt möjliggöra inledning av dagvatten till 
dessa, antingen ytligt eller via brunn/ledning. Förslagsvis kan de placeras under par-
keringsraderna vid radhusen. 
 
Från skolgården behövs en total fördröjning av 84 m3 dagvatten. Vatten från skol-
gården tas omhand i nedsänkta grönytor samt regnväxtbäddar på gårdsytan. De ned-
sänkta grönytorna antas utformas med en nedsänkning om 0,06 m och fördröja totalt 
30 m3 på en yta om 500 m2. Ett infiltrationsstråk i väst föreslås fördröja 6 m3 dagvat-
ten och utformas med en gräsbeklädd svackning med djup 0,2 m och slänt 1:2 med 
underbyggnad av 0,5 m och porositet 30 %. Ytbehovet motsvarar på cirka 60 m2. 
Regnväxtbäddarna föreslås utformas med ett ytligt magasin på 0,08 m och ett djupt 
lager på 0,5 m med porositet 15 %. Totalt fördröjs 48 m3 vatten på en yta om 600 
m2. 
 
Vatten från konstgräsplanen, motsvarande 4 m3, antas fördröjas i underliggande la-
ger, vilket behöver vara en underbyggnad om minst 0,1 m med porositet 30 %. Be-
dömningen är att vattnet då fördröjs med god marginal. För att minska spridningen 
av mikroplaster till ledningsnätet föreslås ett flertal åtgärder, t.ex; 
 

• Använda alternativ till material som ger upphov till mikroplaster 
(plast/gummi), t.ex. sand, kork, kokos, sockerrör, olivkärnor. 

• Granulatfällor/filter anläggs i dagvattenbrunnar som finns omkring planen. 
• Filterlösning i brunnar för att kunna mäta kvalitén på dagvattnet innan det 

leds vidare till ledningssystemet. 
• Planen anläggs med en kant för att hindra spridning. 
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• Endast en utgång bör finnas där borstutrustning för rengöring av skor och 
kläder installeras  

• Uppsamlingsyta för snö som innehåller granulat med granulatfälla 
• Planen med tillhörande dagvattenbrunnar, rengöringsstationer, granulatfällor 

osv kräver kontinuerlig skötsel för att säkerställa att spridningen av mikro-
plaster minimeras. 
 

Det är viktigt att ha med sig att bollplanens åtgärder med tillhörande dagvattenbrun-
nar, rengöringsstationer, granulatfällor m.m. kräver kontinuerlig skötsel för att sä-
kerställa att spridningen av mikroplaster minimeras. 
 
Som utgångspunkt utifrån de resultat som finns i den miljötekniska markundersök-
ningen rekommenderas i dagsläget att dagvattenlösningar inom området görs med 
tät botten. Vid uppförandet av ny skola med skolgård kommer marken saneras vilket 
innebär att behov av tät botten kan omprövas. Även övriga åtgärder och åtgärdsmål 
för hantering av markföroreningar, samt resultat från kompletterande miljötekniska 
undersökningar kan påverka senare bedömning om tät botten är nödvändig eller inte.  
 
Vattnet från gata, gång- och cykelväg samt parkering föreslås att avledas till maka-
dammagasin som placeras under mark. Makadammagasin kan exempelvis anläggas 
med en meters djup och en porositet 30 %, alternativt kan magasinen anläggas som 
luftig skelettjord med trädplantering med samma dimensionering. Gatusektionerna 
utformas för att göra plats åt magasinen samt möjliggöra inledning av dagvatten till 
dessa, antingen ytligt eller via brunn/ledning. Beroende på hur gatan skevas kan för-
dröjning behöva ske på båda sidor om vägen. Sammantaget för alla åtgärder är målet 
att minimera näringstillförsel till recipienten. 
 
Dagvattenutredningen och dess föreslagna projekterade renings- och flödesfördrö-
jande åtgärder kopplas till exploateringsavtalet för att säkerställa genomförandet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer (MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av 
vatten. Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. Recipienten Mälaren-Ulvsundasjön har i dagsläget en måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Inom ramen för EU:s vattendirektiv 
(2000/60/EG) har ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) tagits fram för recipienten Mäla-
ren-Ulvsundasjön. Syftet med LÅP:en är att lyfta fram åtgärder för att sjön ska 
kunna nå en god ekologisk och kemisk status till 2021 respektive 2027. LÅP:en be-
skriver de förbättringsbehov och åtgärder som staden avser att implementera för att 
nå en god vattenkvalitet och därmed uppnå MKN. 
 
Efter planerad exploatering samt med föreslagna åtgärder kommer allt dagvatten att 
genomgå rening före utsläpp till recipienten Ulvsundasjön. Samtliga föroreningar 
beräknas minska efter exploateringen sett till både mängder och halter. Med före-
slagna dagvattenåtgärder bedöms planen bidra positivt till åtgärdsprogrammet och 
möjligheten att uppnå MKN i recipienten. Planen bidrar till efterlevnad av det lokala 
åtgärdsprogrammet genom en stor del öppna, gröna lösningar. Fosfor och tungmetal-
ler kopplat till vägtrafik bedöms som viktiga föroreningar att minska i åtgärdspro-
grammet, detta bidrar planen till i stor utsträckning. Föreslagna åtgärder bidrar i stor 
utsträckning till rening av dessa ämnen. Med de åtgärder som föreslås anses även 
Solna stads dagvattenstrategi följas då fördröjning och rening av dagvatten sker i 
den utsträckning att föroreningsbelastningen minskar, belastningen på ledningsnätet 
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minskar och rening av dagvatten från ytor som tidigare bidragit till stor förorenings-
belastning. 
 
För att minska risken att plast från den befintliga fotbollsplanen sprids bör en upp-
samlande funktion finnas under rivningsarbetet samt åtgärder för att minimera 
spridningen från den nya planen vidtas. Det behöver säkerställas att rivningsmateri-
alet av plast ska hanteras och skyddas från regn för att undvika spridning av plast-
partiklar till dagvattnet. En rivningsplan bör upprättas. 
 
För att begränsa planområdets påverkan på recipienten är det viktigt att dagvattnet 
omhändertas enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen. Föreslagna åtgärder i 
dagvattenutredningen kommer att kopplas till exploateringsavtal för att säkerställa 
genomförande av nödvändiga dagvattenåtgärder som bidrar positivt till måluppfyl-
lelsen med åtgärdsprogrammet för Mälaren-Ulvsundasjön. 

Skyfall 
Vid skyfall, när kapaciteten i brunnar och ledningar inte räcker till, kommer dagvat-
ten att avledas ytledes. En skyfallskartering har sedan tidigare genomförts i dagvat-
tenutredningen (Bjerking, 2021-08-18) för nuvarande situation. Till antagandet har 
det tagits fram en skyfallsanalys (DHI 2021-12-02) som redovisar både nuvarande 
och framtida situation om ett skyfall skulle ske.  

Nuläge 
Idag finns en befintlig lågpunkt i den nordvästra delen av skolgården och vid den 
centralt belägna gångtunneln under Armegatan. Vatten till lågpunkten kommer via 
flöden från öst, väst och norr. Det samlas också vatten i den andra tunneln under 
Armégatan och i anslutning till kv. Sidensvansens nordöstra hörn. Det sistnämnda 
av dessa är ett område som behöver hanteras i det framtida scenariot. 
 

 
Skyfallssituation nuläge 
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Framtida situation 
Den befintliga lågpunkten är dock mycket svår att bygga bort med hänsyn till om-
kringliggande marknivåer. Entréer rekommenderas inte anläggas mot lågpunkten 
och gröna ytor rekommenderas mellan bostadskvarteret och skolan. Planerad golv-
nivå ligger högre än högsta punkt i lågpunkten. Det är viktigt att se till att byggna-
derna inte tar skada vid ett skyfall och för att motverka det finns en reglering av hur 
byggnaderna ska utföras. Den anger att åtgärder ska vidtagas under en nivå på +23,5 
meter över nollplanet. Om vattnet närmar sig den nivån och innan det skulle bli stå-
ende i höjd med entréerna så rinner det vidare söderut. För att fånga upp vattnet som 
kommer norr ifrån från skolgården och området i öster skapas, genom en nedsänkt 
bollplan, en fördröjning av vattnet. Bollplanen ska fördröja 900 m3 och det finns en 
m2-bestämmelse som säger att en sådan ska anläggas inom den södra delen av skol-
gården. 
 

 
Skyfallssituation med förslag 
 
Andra delar av området där det samlas vatten är vid den norra delen av Kristi-
nelundsvägen och vid tunneln i den nordöstra delen av planområdet. Längs med 
Kristinelundsvägen vid kv. Sidensvansens nordöstra hörn bildas en stor vattensam-
ling. Kv. Sidensvansen har en källaringång i anslutning till detta område och för att 
säkerställa att situationen i det området inte försämras så kommer det att vidtagas 
åtgärder, både med anpassad höjdsättning som ser till att vattnet ta sig ner till Hu-
vudsta allé och med andra markåtgärder. Det är också viktigt att anpassa höjdsätt-
ningen intill in- och utfarterna till skolans lastområde. Vid den östra tunnelns södra 

Detaljplan Blåmesen 
Beräknat maximalt vattendjup (m) vid dimensionerande skyfall -
framtid med åtgärd 

_ 0,1-0,2 - 0,3 - 0,5 - >1 

_ 0,2-0,3 _ 0 ,5- 1 

-- Planområde SWEREF99 18 00 

albe 2021-12-01 
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mynning är det planerat för en nätstation och för att säkerställa att den inte påverkas 
vid ett skyfall har en planbestämmelse (m1) som säkerställer nätstationens funktion 
vid skyfall lagt in på plankartan. Exakt hur det ska utformas och utföras kommer 
studeras i den kommande projekteringen och i dialog med Vattenfall. Sammantaget 
med det föreslagna åtgärderna kommer den föreslagna bebyggelsen kunna uppföras 
utan risk och skyfallssituationen i området kommer inte att försämras. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom området framförallt av fyllning med 
ett mindre inslag av berg i dagen. 
 
En geoteknisk utredning har gjorts (PM Geoteknik, Bjerking 2021-08-13) som kon-
staterar att fyllning inom planområdet består av grusig sandig lera av torrskorpeka-
raktär, grusig siltig sand samt grusig siltid lera. I stora delar av området är fyllningen 
blockig. Leran inom området utgörs överst av torrskorpelera och lera med torr-
skorpekaraktär som med djupet övergår till lera med sands- och siltskikt samt san-
dig/lerig silt. Den naturligt lagrade friktionsjorden består av siltmorän. Bergets 
överyta finns 11,5 – 0,7 meter under befintlig marknivå. 
 
Det har gjorts en fördjupning avseende riskerna för ras och skred. Stabilitetsberäk-
ning som genomförts visar på en tillfredställande säkerhetsfaktor. Bedömningen är 
att det inte finns någon risk för ras och skred i detta område. Utredningen visar 
också på att det i området kan ske en uppfyllnad på en meter utan att påverka stabili-
teten och risken för sättningar. Om det blir nödvändigt att fylla upp mer än en meter 
så ska detta detaljstuderas.    
 
Byggnationer som planeras att uppföras på lermark rekommenderas grundläggas 
med pålgrundläggning medan byggnationer som planeras uppföras på fastmark kan 
grundläggas med plattgrundläggning. 
 
Grundvattennivåerna har uppmätts i installerade grundvattenrör under perioden maj 
och juni. Grundvattennivåerna har under perioden varierat mellan +20,6 och +19,5 
vilket motsvarar 2,6 till 2,9 meter under befintlig marknivå. Vid schakt under 
grundvattennivån skall grundvattenhantering beaktas. 

Förorenad mark  
En miljöteknisk markundersökning (Bjerking 2020-12-22) har tagits fram i syfte att 
utreda föroreningssituationen.  
 
Detaljplanen möjliggör för skola och bostadsområde och riktvärden för känslig mar-
kanvändning (KM) bedöms därför vara lämplig bedömningsgrund. Sammantaget 
visar genomförd miljöteknisk markundersökning att det förekommer förorenade 
jordmassor över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM inom undersök-
ningsområdet.  Föroreningen utgörs framförallt av PAH och vissa metaller och be-
döms komma från tillförda förorenade fyllnadsmassor. Bedömningen är att det före-
kommer naturligt förhöjda halter av kobolt, nickel och krom inom undersöknings-
området. I lera har inga föroreningar utom kobolt och nickel påträffats över riktvär-
det för KM vilket talar för bedömningen att föroreningen kommer från tillförda fyll-
nadsmassor. 
 
Utifrån planerad markanvändning, KM, görs bedömningen att påträffade förore-
ningar, om de inte åtgärdas, kan innebära en oacceptabel risk för miljö och hälsa. 
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Därför ska en kompletterande undersökning med fokus på fyllnadsmassor genomfö-
ras i samband med detaljplanens genomförande. Den kompletterande undersökning-
en syftar till att fastställa typ av saneringsmetod/metoder samt saneringens omfatt-
ning och bör även inkludera en riskbedömning utifrån planerad markanvändning 
som får styra åtgärdsbehovet inom fastigheten. En sanering av marken kommer in-
nebära att de efteråt inte finns risk för negativa hälso- och miljöeffekter. Påträffade 
föroreningar bedöms inte vara ett hinder för den föreslagna markanvändningen.  
 
Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen i Solna stad, i enlighet med upplysningsskyldigheten i Miljöbalken kap 10 § 
11 och samråd ska hållas med dem. 

Radon 
En radonundersökning gjordes i samband med marktekniska undersökningsrappor-
ten (Bjerking 2020-07-03) vilken fastställer att marken klassas som normalradon-
mark. Den kommande grundläggningen av byggnaderna ska utföras radonskyd-
dande.  
 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Elektromagnetisk strålning  
En nätstation (E – Teknisk anläggning) möjliggörs i planområdets nordöstra del. 
Läget innebär att den inte riskerar att påverka någon av de intilliggande byggnaderna 
och dess funktioner.  

Risk  
Storgatan och Armégatan utgör inte primär eller sekundär transportled för farligt 
gods. Transporter på dessa vägar kan förväntas förekomma som på vilken stadsgata 
som helst och därmed anses det inte befogat med några särskilda skyddsåtgärder. 

Buller  

Riktvärden 
Naturvårdsverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning 
med riktvärden för buller på skolgård från väg och spårtrafik (NV-01534-17, 2017-
09). I vägledningen anges riktvärden i tabellen nedan för nya skolgårdar. 
 

 
 
Riktvärden för ytor där pedagogisk verksamhet ska bedrivas är ekvivalent ljudnivå 
på 50 dBA och maximal ljudnivå på 70 dBA. För övriga vistelseytor på skolgård är 
riktvärdet 55 dBA för ekvivalent ljudnivå och 70 dBA för maximal ljudnivå som får 
överskridas upp till 5 gånger per maxtimme. För bostäder ges bestämmelser om 
riktvärden för trafikbuller utomhus i Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216 med 
ändringar t.o.m. SFS 2017:359).  

Del av skolgård 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 

Övriga vistelseytor inom skolgården 

Ekvivalent ljudnivå 
för dygn [dB(A)] 

50 

55 

Maximal ljudnivå 
[dB(A), Fast] 

70 

701 

1) Nivån bör inte överskridas med än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas 
(exempelvis klockan 07-18). 
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Buller från spårtrafik och vägar (utdrag från förordningen) 
 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning 
(2017:359). 
 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en 
bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

 
Solna stad har som mål att ljudkvalitetsindex bör minst ha värde 2 eller mer, men det 
är inget lagkrav. Ljudkvalitetsindex är ett mått på hur ljudmiljön normalt upplevs av 
boende. Ett högre värde på ljudkvalitetsindex är bättre. Ljudkvalitetsindex över 1 är 
acceptabelt och bostäder med god ljudkvalitet kan skapas. Ljudkvalitetsindex över 2 
innebär mycket god ljudkvalitet. 
 
En bullerutredning (LN Akustikmiljö 2021-08-18) har undersökt bullernivå innan 
exploatering samt efter exploatering med prognostiserad trafiksituation för år 2040. 
Utredningen sammanfattas nedan. Figurerna nedan visar vilka färgskalor som an-
vänds på bullerkartorna för ekvivalent respektive maximal ljudnivå. 

Skolgård 
Ett av syftena med utformningen av den planerade skolan är att den ska skärma av 
buller från trafiken på Armégatan och på så vis skapa en god ljudmiljö på skolgår-
den. Den framtagna bullerutredningen visar att byggnaden effektivt lyckas skärma 
av bullret och att marken som ska nyttjas som skolgård för pedagogisk verksamhet 
uppfyller de uppsatta riktvärdena för ekvivalenta och maximala ljudnivåer. De ekvi-
valenta ljudnivåerna överstiger riktvärden på en mycket liten del av skolgården, un-
der 2 %, och det är företrädelsevis längs med Kristinelundsvägen inom skolgårdens 
nordvästra del. Riktvärden för maximala ljudnivåer överskrids på cirka 10% av 
skolgården, men dessa områden som kan nyttjas som cykelparkering, passager, 
grönytor runt skolgården samt en liten del av bollplanen. Detta anses vara accepta-
belt då dessa områden inte lämpar sig väl för pedagogisk verksamhet. De ekviva-
lenta ljudnivåerna överstiger riktvärden på en mycket liten del av skolgården. Ef-
tersom de tunga fordonspassagerna, som orsakar de maximala nivåerna, i snitt sker 
färre än 1 gång per timme bör detta kunna godtas som en god ljudmiljö på skolgår-
den. Ljudnivåer vid fasad redovisas i bullerutredningen och kan ligga till grund när 
fasadreduktion och fönsterreduktion ska projekteras i ett senare skede. Det är viktigt 
att inomhusmiljön i skolan blir god för att skapa en så bra studiemiljö som möjligt. 
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Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 
 

  
Vänstra kartan visar ekvivalent ljudnivå på skolgård och högra kartan visar 
maximal.  

Flerbostadshus 
Bostadskvarterets utformning ger goda förutsättningar att skapa en god ljudmiljö för 
tillkommande bostäder. Bullerutredningen visar att speciell hänsyn enbart behöver 
tas till den norra fasaden där ljudnivåer för ekvivalent ljudnivå överstiger 60 dBA. 
Där behöver lägenheter antingen vara genomgående och minst hälften av bostads-
rummen (sovrum eller vardagsrum) ska ha fönster riktade mot innergården eller att 
lägenheterna med fasad mot Armégatan ges en yta under 35 kvadratmeter eftersom 
ljudnivåerna på fasad inte överstiger 65 dBA.  
 
I hörnet mot Armégatan och lokalgata 1 finns det svårigheter att ha genomgående 
lägenheter för att skapa skyddad sida. Förutsättningar att kunna klara ljudkvalitets-
index 2 med lägenheter under 35 kvadratmeter med fasad enbart mot Armégatan är 
mindre bra. På grund av att det krävs lägenheter under 35 kvm utan tillgång till tyst 
sida sänks ljudkvalitetsindex för hela byggnaden.  

- < 41 dBA 
- 41 - 45 dBA 
~ 46 - SOdBA 
c:::::] 51 - 55 dBA 
c::::J 56 - 60 dBA 
- 61 - 65dBA 
- 66 - 70dBA 
- 71 - 75dBA 
- >75dBA 

: ;: 7 • 

- < 61 dB/1 
- 61 - 65dilA 

66 - 70 dBA 
71 75 dB/\ 

r:::::l 76 - 00 dilA 
- 81 - 85dBA 
- 86 - tlUd\lA 
- ~1 - !l:. dRA 
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Typplan som visar förslag på lägenhetsfördelning 
 
Det är en förutsättning för bostadsbebyggelsen att den uppförs på så sätt att samtliga 
lägenheter invändigt uppfyller ljudklass B för Trafikbuller. Vidare studier av lägen-
hetsplaneringen tas med i fortsatt projektering. 
 

  
Vänstra kartan visar ekvivalent och högra kartan visar maximal ljudnivå för flerbostadshus. 

Radhus 
Radhusens utformning ämnar till att skapa en god ljudmiljö utifrån platsens förut-
sättningar. De är främst bullerutsatta från Armégatan i söder, men även Kryss-
hammarsvägen i norr. För att klara riktvärden behöver minst hälften av bostads-
rummen (sovrum och vardagsrum) på lägenheter som är större än 35 kvadratmeter 
vara vända mot Krysshammarvägen. En f1-bestämmelse har som reglerar detta har 
lagt in på plankartan Detta eftersom den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot Armé-
gatan överstiger 60 dBA. Ljudnivå på sida mot Krysshammarsvägen understiger 55 
dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. 
 

Ej mä,lvätd yt.ii p g .ii 
sadel1ak .... 
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För att klara krav för uteplats behöver 2 meter höga bullerskärmar placeras vid hus-
kropparnas slut vilket säkerställs med planbestämmelse b4, se kartor nedan för place-
ring. Förutsättningar finns för att ge radhusen ett ljudkvalitetsindex på 2. 
 

 
 

 
Ekvivalent nivå (övre kartan) och maximal nivå (nedre karta). Lila streck visar 
placering av nödvändiga 2 meter höga bullerskärmar.  
 

Påverkan på befintlig bebyggelse 
Bullerutredningen visar att omgivande bostäder påverkas till viss del. Vissa 
fastigheter får smärre förbättringar och i andra fall smärre försämringar i ljudnivån. 
Ingen av fastigheterna får ljudnivåer vid fasad som överskrider riktvärden från 
trafikbullerförordningen, detta är heller inget krav för befintlig bebyggelse. 
Sammantaget blir bullersituationen för befintliga bostäder någorlunda lik hur den är 
i dagsläget och en god boendemiljö kan upprätthållas. Situationen för respektive 
kvarter redovisas nedan. 

Grönfinken 1 och Entitan 1 
Ljudnivåerna på byggnadernas södra fasad sjunker något på grund av att de nya rad-
husen skärmar mot Armégatan. Ljudnivån sjunker mest på de nedre våningarna, 
beroende på den skärmande effekten radhusen har. Krav i Trafikbullerförordningen 
uppfylls både innan och efter exploatering och bedömningen är att en god boende-
miljö kan upprätthållas. 

Sidensvansen 1 
Kristinelundsvägen som är en lågtrafikerad väg, flyttas från cirka 35 meter till cirka 
13 meter från byggnadens fasad. Trafiken beräknas minska med cirka 200 fordon 
per dygn, från 900 till 700. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas sjunka från 
mellan 48 och 53 dBA till mellan 45 och 51 dBA. Trafikbullerförordningens krav 
uppfylls både innan och efter exploateringen med god marginal. Den maximala 
ljudnivån beräknas öka på vissa delar av fasaden från cirka 65 dBA till mellan 70 
och 75 dBA. Att den maximala ljudnivån ökar beror på att vägen flyttas närmre 
byggnaden och de tunga fordon som kör på vägen. Det är endast ett fåtal passager, 
cirka 20, per dygn och därmed är bedömningen att en god boendemiljö kan upprätt-
hållas.  

Bofinken 1 
Väster om Bofinken 1 byggs en ny bilväg, där det tidigare bara varit cykel-
bana/gångväg. Bullermässigt påverkar det framförallt de mellersta två husen i längan 
eftersom det norra huset och södra huset primärt påverkas av Armégatan respektive 
Kristinelundsvägen. De mellersta husen får maximala ljudnivåer som ökar från mel-
lan 57 och 61 dBA till 63 till 67 dBA på deras västra fasader. Den ekvivalenta ljud-
nivån påverkas inte då Lokalgata 1 är lågtrafikerad. Trafikbullerförordningens krav 
uppfylls både innan och efter exploateringen med god marginal och bedömningen är 
att en god boendemiljö kan upprätthållas.  

5 ,;!t . ,-~ ~ - . ~,~e 
e,:::;; I . . ~ = 
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Kartan ovan visar ekvivalenta ljudnivåer innan exploatering. 
 

 
Kartan ovan visar ekvivalenta ljudnivåer efter exploatering. 
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Luftföroreningar 
En beräkning av luftföroreningshalter vid den planerade bebyggelsen (SLB analys 
2021-08-17) har tagits fram och sammanfattas nedan. 
 
Luftutredning omfattar beräknade halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, 
i omgivningsluften vid det aktuella planområdet i ett nuläge år 2020 samt i ett noll- 
och utbyggnadsalternativ år 2040. Nollalternativet innebär att nuvarande skola, Tall-
backaskolan, är kvar och att ingen ny bebyggelse eller nya vägar tillkommer. Resul-
taten jämförs med gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för halter i utomhus-
luft.  
 
Utbyggnaden av kvarteret Blåmesen enligt planförslaget innebär att gaturummet 
längs Armégatan och Kristinelundsgatan förtätas och att nya gatuavsnitt Lokalgata 1 
och Lokalgata 2 tillkommer. Förtätningen innebär högre halter i utbyggnadsalterna-
tivet jämfört med idag, främst längs Armégatan som har störst trafikbelastning. Pla-
nerad bebyggelse fungerar som skärm mot trafikerade gator, främst mot Armègatan. 
Skärmeffekten innebär att områdena bakom planerad bebyggelse d.v.s. på läsidan i 
förhållande till trafiken, påverkas i mindre utsträckning av trafikens utsläpp jämfört 
med motsvarande områden idag. För bakomliggande områden som skolgården och 
innergården till planerade bostäder innebär utbyggnaden således en miljövinst med 
bättre luftkvalitet jämfört med nuläget. För att uppnå så god inomhusmiljö som möj-
ligt i planerade byggnader bör tilluften tas in där luftföroreningshalterna är som 
lägst. SLB-analys bedömer att den bästa tilluften till planerade byggnader längs Ar-
mégatan erhålls i taknivå eller via fasader som vetter från trafiken. Detaljplanen styr 
med en b1-bestämmelse att friskluftsintag ska utföras på fasad bortvänd från Armé-
gatan eller på taknivå. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 
För PM10 finns två normvärden definierade i förordningen om miljökvalitetsnormer 
(SFS 2010:477) till skydd för människors hälsa. Normen för årsmedelvärden är 40 
μg/m3 och för dygnsmedelvärden 50 μg/m3. Både mätningar och modellberäkningar 
visar att dygnsnormen är svårast att klara.  
 
Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet 50 μg/m³ klaras inom hela planområdet 
medan miljömålet 30 μg/m³, värden inom intervallet 30-35 μg/m, överskrids margi-
nellt längs förtätade avsnitt av Armègatan. Det är samma situations för miljökvali-
tetsnormen för årsmedelvärde 40 μg/m³, det klaras inom hela planområdet medan 
miljömålet 15 μg/m³, värden inom intervallet 15-20 μg/m³, överskrids marginellt 
längs Armègatan. 

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2 
För kvävedioxid, NO2, finns tre normvärden definierade i förordningen om miljö-
kvalitetsnormer (SFS 2010:477) till skydd för människors hälsa. Normen för årsme-
delvärden är 40 μg/m3, normen för dygnsmedelvärden 60 μg/m3 och för timmedel-
värden 90 μg/m3. Både mätningar och modellberäkningar visar att dygnsnormen är 
svårast att klara.  Längs Armègatan blir dygnsmedelvärdena i mitten av intervallet 
30-36 μg/m³. Längs norra delen av Lokalgata 1 och längs Kristinelundsvägen är 
dygnsmedelvärdena i mitten till övre delen av intervallet 15-18 μg/m³, vilket är en 
marginell ökning med 1-2 μg/m³ jämfört med i nuläget. När det gäller årsmedel-
värde och timmedelvärde så klarar förslaget både miljökvalitetsnorm och miljömål.  
 
Solna gör därmed bedömningen att planen har relativt liten påverkan på exponering 
av luftföroreningar för människor som vistas i området efter utbyggnaden.  
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Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Trafiknätet kommer att delvis få ny utformning inom planområdet. Huvudgatan Ar-
mégatan kommer att byggas om och få en förhöjd standard med nytt cykelstråk på 
södra sidan samt gångbanor på båda sidor och nya gatuträd kommer planteras. 
Kristinelundsvägen får delvis justerad sträckning och rustas upp. Krysshammarvä-
gen får något justerad utformning. Nya lokalgator tillskapas i östra delen av planom-
rådet. Avsnittet beskriver olika trafikslag under rubrikerna Kollektivtrafik, Gång- 
och cykeltrafik, Biltrafik och Parkering. Nedan figur visar en översikt av trafiknätet. 
Möjlighet finns att förlänga cykelnätet längs Armégatan västerut och längs Kristi-
nelundsvägen söderut (blåa pilar i figuren) men frågan behöver studeras närmre i 
den kommande projekteringen. 
 

 
Illustration av trafiknät samt möjliga placering av cykelparkering för skolan (Iterio) 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Planområdet har närhet till tunnelbana med närliggande stationer i Västra skogen 
samt Huvudsta. Det finns busshållplats på Armégatan med hög turtäthet. I anslut-
ning till den båda intilliggande tunnelbanestationerna finns flera busslinjer som kan 
nyttjas. Planområdet bedöms ha en mycket god kollektivtrafikförsörjning.  

Förändringar och konsekvenser 
Detaljplanen innebär att hållplatserna på Armégatan placeras något längre västerut, 
närmre den nya skolan. Hållplatsen bör utformas med mittrefug vilket innebär att 
bussarna stannar i körbanan. Hållplatslösningen bör väljas för att motverka omkör-
ning av bussen, vilket stärker trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid närlig-
gande övergångsställen.  

.. nomgående 
g- och cykel• 

·• ... , ..... ~., · ~: '!l).\~ ~ rl\\\l\\',\',\'M',W.l'öW.W,'&',1\1',I\ 
V,I V VII VI 

,.,,,~ 
~~~ 

,.:: ~ ·•. 
Genom 
och cy1< • 

Cykelparkert ,. 
- Gåogbana: huvudnä1 · 

• • • ■ • • Lokalt gångnät 
- Cykelbana: huvudnät ; .., " .. 
• • • • • • Lok.att cykelnät \. \ .... 

\) ...... 
) ( 

Möjlig förlängning avcykflnät 

Planskild korsning 

- Befintlig busslinje 

0 Bussh! II plats/tunnel banes ta tlon 

- Gata 

111 

VI 

A 
~ J~ f . 

Genomgående gång
bana samt gång-och 
cykel passage 



  42 (54) 

  

Gång- och cykeltrafik & säkra och trygga skolvägar 
En utredning av säkra och trygga skolvägar (Iterio 2021-01-21) har tagits fram som 
underlag till detaljplanen för att undersöka förutsättningar för att skapa en trygg och 
säker skolväg samt ta fram åtgärder och förslag för att förbättra skolvägen ur säker-
hets- och trygghetskrav. 

Förutsättningar 
I området finns det ett utbrett gångnät som är uppdelat mellan huvudnät och region-
ala gångstråk enligt cykelplan för Solna stad. Nätet är utformat som gemensamma 
gång- och cykelbanor till stor del planskilt från gatunätet. Utredningen av säkra och 
trygga skolvägar beskriver att avsaknaden av separering mellan gående och cyklister 
bedöms vara en brist som försämrar framkomligheten och tryggheten. Då cykelnätet 
till stor del är planskilt med ett antal gång- och cykeltunnlar under större vägar kan 
stråken upplevas som otrygga. I området finns det ett antal lokala gångstråk som 
följer gatunätet. Sträckvis brister tillgängligheten i gång- och cykelstråken utmed de 
befintliga lokala gångstråken på grund av svår topografi.  

Förändringar 

Allmän plats 
De två befintliga gång- och cykeltunnlarna under Armégatan bevaras, den ena i 
planområdet norra del och den andra i parkmarken inom östra delen av planområdet.  
Detaljplanens genomförande medför att Armégatan ändrar karaktär från trafikled till 
stadsgata. Utredningen av säkra och trygga skolvägar beskriver att nya gångbanor 
bör separeras på gemensamma gång- och cykelbanor som utgör primära skolvägar 
fram till skolan (Armégatan, Kristinelundsvägen och ”Lokalgata 1” som ligger i 
östra delen av planområdet). Det är något som tas med i detaljstudierna av trafikåt-
gärderna i den fortsatta processen. Övergångställen bör placeras i direkt närhet till 
skolans entrépunkter där barn behöver korsa gatan. Samtliga övergångsställen som 
utgör skolväg bör hastighetsdämpas/säkras genom till exempel upphöjning eller lo-
kal avsmalning, samt tillgänglighetsanpassas. En enkel stopphållplats för bussar pla-
neras att byggas på Armégatan och denna bedöms medföra en hastighetsdämpande 
effekt.  
 
Även i närområdet behöver åtgärder genomföras för att uppfylla Solnas riktlinjer för 
säkra och trygga skolvägar. Utredningen föreslår tre åtgärder (se figur nedan): 

• Markerade sträckor i rosa i figuren utgörs av gemensamma gång- och cykel-
banor som idag saknar separering med målning. Sträckorna utgör primära 
skolvägar som leder fram till skolan. Markerade sträckor bör därmed separe-
ras för att förbättra framkomligheten och öka tryggheten för gående och cy-
klister. 

• I figuren finns två punkter (de två längst ned i figuren) markerade där till-
gängligheten utmed det lokala gång- och cykelstråket brister i form av kraf-
tiga lutningar till följd av områdets topografi. Punkterna, och till viss del 
sträckan på det lokala gång- och cykelstråket, bör ses över för att säkerställa 
en god tillgänglighet. 

• I korsningen Armégatan/Emmylundsvägen (punkten överst i figuren) brister 
ett övergångsställe i utformning då det inte är hastighetsdämpat. Övergångs-
stället utgör en viktig gång- och cykelpassage utmed en primär skolväg som 
leder fram till skolan. Platsen föreslås därmed hastighetssäkras genom att 
göras genomgående. En hastighetsdämpande åtgärd, till exempel lokal av-
smalning, bedöms inte vara möjlig med hänsyn till körspår för tyngre for-
don. Förslaget föreslås detaljstuderas i ett senare skede. 
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Figuren ovan visar åtgärder i närområdet för vidare arbete (Iterio) 
 
Skolan 
För skolan finns ytor avsedda för cykelparkeringsplatser, cirka 380 st, vilka föreslås 
placeras inom skolområdet. Cykelparkering bör placeras i anslutning till entréerna 
till skolgården.  

Bostäder 
Cykelparkering ska lösas inom bostadsfastigheter, exempelvis inom förgårdsmark 
alternativt i invändiga cykelrum. 

Konsekvenser 
De tre åtgärder i närområdet som identifierades i utredningen av säkra och trygga 
skolvägar bidrar till att förbättra trafikmiljön för barn och unga. En enkel hållplats 
för bussar planeras vid Armégatan och bedöms ha hastighetsdämpande effekt på 
biltrafiken. Skolan och området i sig bedöms ha goda förutsättningar för trygga och 
säkra skolvägar med god cykelpotential på grund av områdets närhet till både hu-
vud- och pendlingsstråk samt god kollektivtrafikförsörjning. Gångbanorna blir breda 
så att det enkelt går att mötas om t.ex två barnvagnar går längs med samma sträcka. 
Längs den framtida Armégatan, vilken kommer att vara kantad av bebyggelse, är det 
viktigt att dra upp tydliga ytor för fotgängare och cyklister för att få en trygg och 
säker miljö att röra sig i.  

Biltrafik 

Förutsättningar 
Gatunätet är uppbyggt av huvud- och lokalgator. Planområdet försörjs främst av 
Armégatan med infart till skolområdet via Kristinelundsvägen. Armégatan har ka-
raktär av trafikled med mycket bred körbana kantad av långsgående parkering. I 
norra delen av planområdet ligger lokalgatan Krysshammarvägen. 

: ..... .. ! Planområde 

- Primär skolväg 

- Del av primär skolväg som bOr .separeras 

Q Punkt/del av sträcka för åtgärd 

) ( Planskild korsning 
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Förändringar 

Allmän plats 
Armégatan planläggs som huvudgata eftersom gatan ingår i lokalnätet och binder 
ihop lokalgator inom tätorten. De övriga gatorna inom planområdet planläggs som 
lokalgator eftersom de är främst avsedda för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 
som har sitt mål vid gatan. Ytan mellan ny skola och flerbostadshus utformas till 
gående och cykel för att göra det området bilfritt och undvika att de kommer i kon-
flikt med bilar. 
 
En utredning, PM trafikalstring (Iterio 2021-01-18), har tagits fram för att bedöma 
framtida trafikflöden och bedömer att trafikökningen till följd av tillkommande ex-
ploatering har en marginell inverkan på befintliga flöden.  
 
Armegatan 

Armégatan får ändrad karaktär och utseende. Körbanan kantas omväxlande av 
längsgående parkering, angöringsplatser och nya alléträd. Busshållplatsen föreslås 
flyttas västerut och få en annan hållplatslösning, en så kallad enkel stopplatslösning. 
Den lösningen är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt och det förbättrar trafiksituat-
ionen för oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken. Det kan dock innebära en viss 
fördröjning och reducerad kapacitet för biltrafiken. Enligt framtaget PM för trafik-
alstring (Iterio 2021-01-18) är det god marginal utifrån ett kapacitetsperspektiv för 
en enkel stopphållplats vid skolan. I det kommande planerings- och projekteringsar-
betet ska det utredas om trafikmätningar behöver genomföras längs med Huvudsta-
gatan för att ge en mer aktuell bild av situationen i korsningen med Armegatan. 
 

 
Föreslagen sektion Armegatan, västra delen 
 
Kristinelundsvägen 

Kristinelundsvägen får justerad dragning västerut för att ge utökad plats åt skola och 
skolgård. Befintlig parkering, som medför backning ut i gatan, försvinner och ersätts 
med längsgående parkeringar vilket är positivt för trafiksäkerheten. Parkeringsplat-
serna skapas längs med hela sträckan inom planområdet. I den östra delen kommer 
vissa platser att vara särskilt avsedda för lämning och hämtning av barn och då end-
ast under begränsade tider i samband med start och slut på skoldagen.  
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Föreslagen sektion Kristinelundsvägen 
 

Krysshammarsvägen 

Krysshammarsvägen får ändrad karaktär i och med att markparkeringarna söder om 
vägen omvandlas till radhus och förgårdsmark med längsgående parkering längs 
gatan. Möjligheten att angöra verksamheterna som ligger i bottenvåningen längs 
gatans norra del kommer även i framtiden ha likande förutsättningar med det nya 
förslaget. Körbanans bredd, 5,5 meter, möjliggör för en lastbil eller transportbil att 
stanna längs ena sida av gatan samtidigt som det är möjligt att ta sig förbi på den 
andra sidan. Nya allmänna parkeringsplatser anordnas längs Krysshammarsvägen på 
bron över den underliggande gångpassagen.  
 

 
Föreslagen sektion Krysshammarsvägen 
 
Nya lokalgator 

Detaljplanens genomförande innebär även att en ny lokalgata för biltrafik tillskapas i 
östra planområdet: ”Lokalgata 1”. Den ger en ny koppling mellan Armegatan och 
Kristinelundsvägen med syftet att sprida ut trafiken i området. Idag finns det endast, 
via Kristinelundsvägen, en väg in och ut från området och det intilliggande stallet, 
Huvudsta gård och Huvudstabadet. Detta kommer medföra att Kristinelundsvägen, 
tack vare den nya Lokalgata 1 och borttagandet av den stora parkeringsplatsen, får 
minskad trafikmängd. En till lokalgata, ”Lokalgata 2”, tillskapas mellan flerbostads-
huset och skolgården för att förse flerbostadshusen med angöringsmöjlighet och 
skapa en till passage till och från skolan. 
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Föreslagen sektion Lokalgata 1. 
 

 
Föreslagen sektion Lokalgata 2. 
 

Skola 
Enligt framtagen utredning av säkra och trygga skolvägar (Iterio 2021-01-21) bör 
avlämningsplats anläggas cirka 50-150 meter från skolans huvudentré. Avlämnings-
platser planeras på Kristinelundsvägens östra del och södra delen av Lokalgata 1. 
Dessa platser bedöms vara tillräckliga och uppfyller riktlinjerna ovan. Ytterligare 
angöringsfickor planeras utmed Armégatan. Alla leveranser till skolan och dess sop- 
och återvinningshantering sker i det elevseparerade och kringbyggda lastintaget, 
som har separata in- och utfarter mot Kristinelundsvägens norra del. In- och utfart 
till lastintag bör utformas så att det uppmärksammar motorfordonstrafikanter för 
korsande oskyddade trafikanter eftersom infarten sker över planerad gång- och cy-
kelbana. Alla leveranser, sophantering och transporter till skolan kommer att hanteras 
inom den nya skolbyggnaden för att minimera trafikriskerna och konflikter med skolans 
elever. In- och utfart till detta invändiga område får inte ske ut mot Armégatan eftersom 
det är en huvudgata med högre trafikflöde. Det säkerställs med en planbestämmelse 
som reglerar utfartsförbud. 

Bostäder 
Angöring till flerbostadshuset kan ske via längsgående parkering längs allmänna 
gator. In- och utfart till parkeringsgarage sker via Lokalgata 2 och angöring till 
stadsradhusen sker via Krysshammarvägen. In-/utfart får inte ske ut mot Armégatan, 
eftersom det är en huvudgata med högre trafikflöde, eller längs den övre delen av 
Lokalgata 1. 
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Konsekvenser 
Befintliga storskaliga gaturum förtätas med bebyggelse intill framförallt Armegatan 
vilket är positivt då det kan hjälpa till att få ned hastigheterna. Trafikmiljön för 
oskyddade trafikanter och kollektivtrafik förbättras och blir mer attraktiv på bekost-
nad av viss fördröjning och reducerad kapacitet för biltrafiken, då främst längs Ar-
megatan. Trafikmängden i området bedöms marginellt förändras till följd av exploa-
teringen.  
 
I den fortsatta planeringen och projekteringen ska det utredas om nya trafikmätning-
ar behöver genomföras längs Huvudstagatan och eventuellt också längs Kristi-
nelundsvägen. Det kan ge ett bättre underlag till bedömningen av hur bl.a. korsning-
ar ska utformas.  

Parkering 

Förutsättningar 
I dagsläget är stora delar av området utformat med flera stora markparkeringar med 
främst reserverade platser och boendeparkering. Utmed Armégatan finns på delar av 
sträckan gatuparkering i form av boendeparkering respektive angöringsplatser med 
parkeringsförbud som möjliggör lämning och hämtning vid skolan. Det finns även 
möjlighet för lämning och hämtning vid parkeringen i skolområdets östra del intill 
bollplanen. Samtliga boendeparkeringar är avgiftsbelagda och möjliggör därmed 
även besöksparkering. 

Förändringar 
Nybyggnation av bostäder, skola och justering av gator medför att markparkeringar 
på stadens mark minskar med cirka 200 platser. I framtagen parkeringsutredning 
(Iterio 2021-11-16) studeras påverkan på parkeringar närmre. Parkeringsinvente-
ringar med fokus på avgiftsparkeringar har genomförts under två perioder för att få 
en så tydlig bild av situationen som möjligt. Den ena perioden var i december (8:e – 
19:e) år 2020 och den andra var i juni (15:e – 20:e) år 2021. Genomförda parke-
ringsinventeringar visade att det fanns tillräckligt många lediga parkeringsplatser på 
gata, när beläggningsgraden var som högst, och sammantaget anses alla parkerings-
platser som utgår till följd av exploateringen kunna ersättas av övriga befintliga av-
giftsplatser på gata i närområdet (cirka 550 meter från planområdet). Förhyrda par-
keringsplatser med långtidskontrakt, cirka 70 platser, som utgår föreslås ersättas 
inom parkeringsytan längs Kristinelundsvägens norra del och invid Släggbacken. 
Berörda har fått erbjudande om att byta plats.  
 
Skola 
Bilparkering bör, enligt Solna stads dokument ”Säkra och trygga skolvägar”, inte 
finnas intill barnens vistelseytor och stoppförbud bör gälla i direkt anslutning till 
skolbyggnaden. Lämning och hämtning av skolelever planeras längs Kristinelunds-
vägens östra del och den södra delen av Lokalgatan 1. Inga särskilda parkeringsplat-
ser föreslås för anställda och besökande utan de får, om behov finns, använda av-
giftsbelagda platser i området. Parkering för rörelsehindrade planeras utmed Kristi-
nelundsvägen i närhet till skolans huvudentré. Det sker på i plankartan angivet P-
Parkering. 
 
Bostäder 
Parkeringssituationen för bostadsutvecklingen har planerats i enlighet med den nu 
gällande parkeringsnormen, fastställd av byggnadsnämnden 2021-11-24, §115. Par-
kering för radhus löses på egen tomt, där varje fastighet har en bilplats och möjlighet 
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till cykelparkering. Bostadskvarteret har ett parkeringsgarage under bostadsgården 
som dimensionerats för cirka 190 bilar (7,5 platser (zon 2) per 1000 kvm ljus BTA). 
Antalet parkeringsplatser inom bostadskvarteret kan komma att minskas i det fall 
exploatören väljer att införa mobilitetsåtgärder. Inom bostadskvarteret skall det även 
finnas utrymme för cirka 1000 cyklar (42 platser per 1000 kvm). Dessa platser före-
slås lösas i det underliggande garaget, i cykelrum och på parkering inom förgårds-
mark. Slutlig utformning och dimensionering av parkering för bilar och cyklar redo-
visas av byggaktören i samband med bygglovsprövningen. 
 
Idrottshall  
Om det vid matcher och turneringar i idrottshallen uppstår behov så kommer bussar 
att tillfälligt stanna till och släppa av spelare och ledare för att sedan ta sig vidare 
och parkera på annan plats. 

Konsekvenser 
Detaljplanens genomförande medför att tillgången till bilparkering inom planområ-
det minskar. Bedömningen är att det finns tillräckligt med platser i närområdet för 
att tillgodose efterfrågan. De som idag har förhyrda platser intill kv. Sidensvansen 
med långtidskontrakt har sagts upp och de berörda har erbjudits nya platser inom 
antingen parkeringsytan längs Kristinelundsvägens norra del eller invid Släggback-
en. 

Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar 
stadsmiljö på flera sätt. Några av planens viktigaste ingredienser, för att bidra till en 
mer kvalitativ, levande och hållbar stad, sammanfattas punktvis nedan: 
 
• Tillskapandet av nya bostäder och en större skola i ett område med god kollek-

tivtrafikförsörjning. 
• Detaljplanens relativt höga täthet medför positiva konsekvenser så som ökat un-

derlag för service vilket ger förutsättningar för nya lokaler med verksamhet som 
riktar sig till boende i området. En större befolkning bidrar även till ökad rörelse 
i området, vilket i sin tur leder till ökad trygghet. 

• Skolans kapacitet ger förutsättning att möta det behov som den prognostiserade 
befolkningsökning i stadsdelen och kommunen medför. 

• Hushållning med resurser i och med befintlig infrastruktur i stor utsträckning 
kan utnyttjas. Restytor i anslutning till trafikstruktur som är dåligt nyttjade får 
effektivare användning i och med detaljplanens genomförande. 

• Tydliga gränser mellan kvartersmark och allmän plats. 
• Blandade funktioner i form av bostäder, skola samt lokaler för centrumverksam-

het skapar förutsättning för mer aktivitet i området under fler timmar på dygnet. 
• Byggnadernas placering i anslutning till allmänna gator samt entréer vända mot 

dessa ger fler ”ögon på gatorna” och bidrar till ökad trygghet. 
• Radhus är en bostadstyp som ger varierad bebyggelseskala i området. 
• Genare och tydligare gatunät för fotgängare och cyklister med generösa trottoa-

rer och cykelstråk för vistelse, rörelse, möten med mera. 
• Området prioriterar oskyddade trafikanter samt kollektivtrafik framför biltrafik 

vilket resulterar i en säkrare trafikmiljö och förutsättningar för att fler resenärer 
väljer att åka kollektivt. 
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• Planområdet ligger i ett gott kollektivtrafikläge, cirka 400-500 meters promenad 
från både Huvudstas och Västra skogens tunnelbanestation samt längs viktiga 
cykel- och promenadstråk, vilket ger goda förutsättningar för hållbart resande. 

• Parkytor, växtbäddar/planteringar och träd i gaturum och på innergårdar kan, 
förutom rekreativa aspekter, även fylla funktioner för omhändertagande av dag-
vatten. 

• Ökad fördröjning och rening av dagvatten bidrar positivt till måluppfyllelsen i 
det lokala åtgärdsprogrammet för Mälaren-Ulvsundasjön. 

• Träd med höga naturvärden får ökat skydd i detaljplanen och nyplanteringar sä-
kerställer och förstärker viktiga spridningssamband. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljpla-
nen beräknas kunna genomföras inom denna tid. 

Tidplan för planarbetet 
Samråd  Q1 2021 
Granskning Q3 2021 
Godkännande av byggnadsnämnden Q4 2021  
Antagande av kommunfullmäktige Q1 2022 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Etappindelning 
Genomförandet av detaljplanen behöver ske i etapper. Nedan figurer visar prelimi-
när etappindelning men kan komma att ändras i ett senare skede. Tidplanen för ut-
byggnad kan bland annat påverkas av aktuell konjunktur vid tillfället.  
 

 

Etapp 1 – Armégatan och Kristinelundsvägen 
 
Armégatan byggs om och nya ledningar läggs. Kristi-
nelundsvägens nya sträckning byggs. 
Förberedande arbeten för den nya lokalgatan mellan 
Huvudstagatan och Kristinelundsvägen  
 
 
 
 
 

 

Etapp 2 – Ny skola byggs och radhus påbörjas 
 
Radhusen längs Krysshammarvägen börjar byggas. 
Nya skolan byggs samtidigt som befintlig skola förvän-
tas vara igång som vanligt. 
 
 
 
 
 
 

 

Etapp 3 – Befintlig skola rivs 
 
Ny skola klar och driftsatt. Befintlig skola rivs. 
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Etapp 4 – Ny skolgård anläggs 
 
Ny skolgård och bollplan färdigställs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapp 5 – Nya bostäder byggs 
 
Nya bostäder byggs. Krysshammarvägen byggs om. Nya 
lokalgator färdigställs 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Blåmesen 1 samt delar av fastigheterna Hu-
vudsta 3:1, Huvudsta 3:25 och Huvudsta S:5. Samtliga fastigheterna ägs av Solna 
stad. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen innebär att Blåmesen 1 styckas av i två eller flera fastigheter, varav en 
fastighet är till för skoländamål och övriga för bostadsändamål. Mark som tidigare 
reglerats som allmän plats-mark och som i detaljplanen ändrar användning till kvar-
tersmark föreslås regleras in i respektive fastighet som planläggs som kvartersmark. 
De delar som tidigare reglerats som kvartersmark men som i detaljplanen ändrar 
användning till allmän plats föreslås regleras in i fastigheten Huvudsta 3:1. 
 
För det område som i detaljplanen anges som radhus ska del av Huvudsta 3:1 styck-
as av för att bilda en eller flera nya fastigheter för bostadsändamål.  
 
Byggaktörerna bekostar sina respektive fastighetsbildningar. 
 
Ledningsrätter  
Ledningsrätter kommer att behöva omprövas pga. framtida ledningsomläggningar.  

Servitut 
En samfällighet för väg finns i östra delen av planområdet, Huvudsta S:5. Detaljpla-
nen medför ingen ändring i samfälligheten.  

Avtal, arrenden och lantmäteriförrättningar 
Arrendet för befintliga bottentömmande kärl intill Sidensvansen 1 har sagts upp. 
Diskussioner om ny lösning pågår och det ska vara överenskommet innan genomfö-
randet av detaljplanen ska starta. Avtal gällande P-plats rörelsehindrade till skolan 
ska upprättas.  
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Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta Lantmäteriförrättningar för att 
bilda erforderliga fastigheter och eventuella gemensamhetsanläggningar inom kvar-
tersmark. 

Tekniska frågor 

Gator 
Huvudgatan Armégatan kommer att byggas om och få en förhöjd standard. Kristi-
nelundsvägen får delvis justerad sträckning och rustas upp. Krysshammarvägen får 
något justerad utformning i dess östra del. Nya lokalgator tillskapas i östra delen av 
planområdet. Kommunen ansvarar för utformning och bebyggelse av gator och att 
erforderliga skyddsåtgärder görs för att skydda värdefulla träd. 

Parkering 
Parkeringsbehov för flerbostadshus samt radhus ska lösas inom egen fastighet. Par-
kering för skola löses via avgiftsparkering på allmän plats. För skolan föreslås par-
keringsplats för rörelsehindrade på Kristinelundsvägen inom 25 meter från besöks-
entrén i hörnet Armégatan och Kristinelundsvägen. För att skolan ska kunna nyttja 
parkeringen behöver avtal som reglerar detta upprättas. 

Ledningar 
Befintliga ledningar ska beaktas i den mån som är möjlig. För att genomföra detalj-
planen är dock vissa ledningsomläggningar nödvändiga. Dialog med ledningsägare 
pågår. 

Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen planeras anslutas till befintliga eller nyanlagda ledningar via 
anslutningspunkter i fastighetsgräns. 

Dagvatten 
Dagvatten från kvartersmark ska omhändertas (renas och fördröjas) inom egen fas-
tighet. Dagvatten från allmänna platser ska omhändertas (renas och fördröjas) inom 
planområdet. En dagvattenutredning är framtagen för projektet, se tidigare avsnitt 
Dagvatten. Dagvattenutredningen och dess föreslagna projekterade renings- och 
flödesfördröjande åtgärder ska kopplas till exploateringsavtal för att säkerställa ge-
nomförandet.  
 
En rivningsplan för rivning av befintlig konstgräsplan ska tas fram för att rivnings-
arbetet ska ske med hänsyn till minimering av mikroplastspridning. 

Värme och kyla 
Norrenergi har befintliga fjärrledningar, värme och kyla, i anslutning till fastigheten 
för anslutning till befintligt nät. 

Elenergi 
En ny nätstation ska uppföras i planområdets nordöstra del vilken ska försörja den 
nya bebyggelsen. Den nya skolans tak har goda förutsättningar för uppförande av 
solceller. Frågan om solceller kommer att studeras närmare i den kommande projek-
teringen och bygglovshanteringen. 

Avfall och återvinning 
Det pågår en planering för att anlägga en ny sopsugsanläggning för denna del av 
Huvudsta. Om slutligt investeringsbeslut fattas kommer det nya bostadskvarteret att 



  53 (54) 

  

anslutas. Brf Sidensvansen ska ges möjlighet att ansluta sig som ersättning för den 
befintliga lösningen.  Föreningen ges möjlighet till ett nytt markupplåtelseavtal för 
perioden mellan det att nuvarande avtal har löpt ut och ny avfallslösning är på plats. 
Återvinningsmöjligheter finns idag i västra delen av Kristinelundsvägen och denna 
möjlighet kommer att finnas kvar. Respektive länga av radhusen får en egen avfalls-
lösning inom kvartersmark. Skolan har sin avfallshantering innanför de två portarna 
längs Kristinelundsvägen och avfallet hämtas av bilar som kör in och hämtar. 

Miljöcertifieringssystem av byggnader 
Vid uppförandet av skolan och bostäderna kommer krav att ställas på det material 
som används för att säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. 
Både skolan och bostäderna kommer att uppföras med ett miljöcertifieringssystem 
som motsvarar minst Svanen. 

Påverkan under byggtiden 
Solna stad och exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för 
den miljö- och omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Pro-
grammet ska även innehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollpro-
grammet ska tas fram i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens miljö-
skyddsenhet och ska vara fastställt senast två månader före byggstart. 

Ekonomiska frågor 

Teknisk status skola 
En övergripande teknisk inventering (Tecnoresolut, 2020-10-14) har genomförts i 
syfte att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en upprustning och utbygg-
nad av den befintliga Tallbackaskolan. Statusbedömningen konstaterar att Tallback-
askolans byggnader börjar uppnå sig tekniska livslängd och är i behov av omfat-
tande investeringar för att kunna fungera som en ändamålsenlig skola i ytterligare 50 
år. Material och tekniska system är ålderstigna och behöver bytas ut.  

Ekonomi 
Staden är byggherre för skolbyggnaden med anslutande arbeten och finansieringen 
bedöms kunna ske inom exploateringsverksamheten. Staden har för avsikt att sälja 
rätten att bygga bostäderna till en privat byggaktör.  

Avtal 
Inför antagandet av detaljplanen ska ett avtal mellan Solna stad och Besqab angå-
ende exploatering föreligga. Avtalet ska bland annat innehålla villkor för markför-
säljning, reglering av anläggningsarbeten, samt övriga frågor med anledning av de-
taljplanens genomförande. Gestaltningsprogram, dagvattenutredning och ett miljö-
program ska knytas till detta exploateringsavtal.  
 
Parkeringen, angiven med P, på plankartan vid Kristinelundsvägen är avsedd för 
skolan och ett avtal som reglerar skolans nyttjande behöver tas fram. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Natur och rekreation 
Så långt som är möjligt har planerad bebyggelse förlagts till ytor som saknar värden 
av ekologisk betydelse eller som har låga/vissa naturvärden. Dock innebär förslaget 
också att viss bebyggelse hamnar på ytor som högre värden. För att mildra de nega-
tiva konsekvenser som uppstår skapas nya grönytor och alléer inom området genom 
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nyplanteringar av träd och annan vegetation, delvis gröna gårdar, växtbäddar, gröna 
tak med mera. Som utgångspunkt till genomförandet av projektet och återskapandet 
av naturvärden ska den framtagna återplanteringsplanen (se bild nedan) följas. Om 
avsteg ska göras från den ska det stämmas av med Solna stad. 
 

 
Återplanteringsplan (PE Teknik & Arkitektur) 
 

Medverkande  
Planhandlingarna är framtagna av Marcus Schramm, med hjälp av Juan Piñones-
Arce, stadsledningsförvaltningen, exploatering. Joacim Lilja projektledare för skolan 
från tekniska förvaltningen deltar. Bostadsbebyggelsen har tagits fram av Larsson 
Arkitekter genom Lis Kjaer, Joakim Rudgård och Vittoria Albertini. Skolbyggnaden 
är framtagen av LLP Arkitekter genom Mattias Palme och Kristina Ahlstedt, med 
stöd i skolgårdsfrågor av Projektengagemang Teknik & Arkitektur genom Matilda 
Nilsson och Jessica Appelblad. Trafikplanering har tagits fram av Iterio av Maria 
Trygg med hjälp av Evans Odhiambo, trafikplanerare, tekniska förvaltningen. 
 
 
 
 
Alexander Fagerlund  Marcus Schramm  
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
 
 

FÖRKLARINGAR 

ANMÄRKNINGAR 

~~~~~t~~·::.: .... ~:·· 

9lAJ&c~$HAtOJ(i 2021-t1-23 

Kv. BlÄXESEN mm 
ÅTERPLANTER~ SPLAN 

SKALA 1:1000 A3 

o 5 10 20 
METER 

so 100 



   1 (36) 
SOLNA STAD Utökat förfarande  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
Marcus Schramm  2021-12-02  BND/2019:201 
 
 
 
Utlåtande efter granskning 

 
 

Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. 
inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i december 2021 
 
 
Innehåll 

1. Bakgrund (sid 1) 
2. Sammanfattning (sid 2-4) 
3. Yttranden under granskningen 

- Remissinstanser (sid 4-6) 
- Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende (sid 7-16) 
- Övriga (sid 16-29) 
- Förvaltningens kommentarer (sid 29-35) 

4. Förändringar efter granskningen (sid 35) 
5. Synpunkter som inte tillgodosetts (sid 36) 

1. Bakgrund  
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 80, att planförslaget skulle 
ligga till grund för granskning. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för 
bostäder i form av radhus och ett flerbostadshus i kvartersform med lokaler för cent-
rumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen 
stadsstruktur i centrala Huvudsta genom att omvandla Armégatan karaktär från tra-
fikled till stadsgata. En nätstation möjliggör den framtida strömförsörjningen för 
området. Detaljplanen syftar även till att ge områden och objekt med höga naturvär-
den inom planområdet ett utökat skydd.  
 
Granskningstiden var den 1 – 30 september år 2021. Samtliga synpunkter från 
granskningen finns redovisade och besvarade samt kommenterade i granskningsutlå-
tandet som finns med som en handling till antagandeskedet. 

I 
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2. Sammanfattning 

Yttranden i korthet 
Länsstyrelsen skriver att en yta avsedd för hantering av dagvatten ska anges på 
plankartan och på sätt säkerställa ytan. Lst tar också upp att en översvämningsanalys 
ska genomföras och kommunen behöver säkerställa att planförslaget inte medför en 
ökan risk i området. Övriga synpunkter avseende planens genomförbarhet gäller art- 
och biotopskydd gällande fladdermöss respektive trädalléer. 
 
Lantmäteriet vill att planbeskrivningen förtydligas med information kring befintlig 
ledningsrätt och vem som ska bekosta den kommande fastighetsbildningen. 
 
Norrenergi förutsätter att deras ledningar beaktas i detaljplanearbetet. Om en flytt 
är nödvändig ska den som initierar flytten bekosta den. 
 
Skanova vill så långt som möjligt behålla sina ledningar i nuvarande läge. Om en 
flytt är nödvändig ska den som initierar flytten bekosta den. 
 
Hyresgästföreningen tar upp att träd ska bevaras, lekutrustning på skolgården och 
frågor om trafikintensitet, hastigheter, demografi samt kommunala transporter och 
kollektiva alternativ i anslutning till den nya bebyggelsen 
 
Naturskyddsföreningen Solna – Sundbyberg vill att en miljökonsekvensbeskriv-
ning tas fram pga att det sker artförluster och ökade koldioxidutsläpp genom pro-
jektet. Sedan hänvisar de till sina i samrådet inskickade synpunkter. 
 
Tekniska nämnden önskar att avfallsfrågan belyses tydligare, både för befintlig och 
ny bebyggelse. 
 
Solna Vatten uppmärksammar kommunen att befintliga ledningar kommer i kon-
flikt med planerad bebyggelse. Om ledningarna är nödvändiga att flytta ska det be-
kostas av exploatören. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten, där hur en 
flytt ska genomföras och hur åtkomst till ledningar redovisas, ska tecknas innan de-
taljplanen kan antas. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning, boende och övriga har inkommit med syn-
punkter som framförallt berör oro för den framtida parkeringssituationen, förlorade 
naturvärden, förändringar i gatustrukturen, försämrad vy från lägenheter, oklarheter 
kring avfallshantering, ifrågasättande av Tallbackaskolans rivning, avsaknad av 
MKB, att den nya skolgården inte uppfyller Boverkets råd samt att Solna stad inte 
följer sina egna och/eller mål angivna i Agenda 2030.  
 
Flera yttranden uttrycker också oro för barnens situation under byggtiden och att en 
stor skola kan komma att bli en otrygg miljö. Boende i närheten är oroliga att det 
förslaget kommer innebära ökat buller och luftföroreningar, från både ökad trafik-
alstring och under byggnationstiden. Många yttranden berör frågor som är kopplade 
till den kommunala skolplaneringen. 
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Förvaltningens kommentarer i korthet:  
En skyfallsanalys har tagits fram till antagandeskedet och den visar på att det idag 
finns problemområden inom skolområdet och att dessa förändras med förslaget. I 
plankarta regleras flera åtgärder som ska hjälpa till att åtgärda och säkerställa att 
inget kommer till skada vid ett skyfall. Ett nytt utvecklat avsnitt om skyfall har inklu-
derats i planbeskrivningen. Det har även genomförts en fladdermusinventering för 
att klarlägga förutsättningarna i området. Dialog kring denna har förts med Läns-
styrelsen inför antagandet. Planens utformning, tillsammans med föreslagna åtgär-
der i återplanteringsplanen och belysning i området är saker som ska anpassa mil-
jön för fladdermössen. 
 
För att säkerställa återskapandet av de värden som går förlorade, befintlig natur 
och de biotopskyddade alléer, har en återplanteringsplan tagits fram. Planen har 
delvis utgått ifrån det som anges i det tidigare framtagna dokumentet PM alléträd-
besiktning. Förslaget att 74 träd som försvinner och dessa ersätts med 81 st nya 
träd, däribland återskapande av allé längs med Armégatan samt en helt ny allé 
längs den nya Lokalgata1. Denna information finns som en del av båda gestalt-
ningsprogrammet och planbeskrivningen. Det har även lagts in en planbestämmelse 
som reglerar att ny allé ska planteras längs Armégatan. 
  
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring ledningsrätt och fastig-
hetsbildning. Samtliga ledningsägare (Vattenfall, Norrvatten, Norrenergi, Solna 
Vatten, Skanova) är med i den ledningssamordning som sker inom projektet och en 
lösning gällande eventuellt behov av ledningsflyttar ska tas fram till antagandet av 
detaljplanen.  
 
Avsnittet kring avfall i planbeskrivningen har utvecklats avseende avfallslösningar 
för befintlig och ny bebyggelse. 
 
När det gäller avgiftsparkeringsplatser som tas bort så kommer det lösas genom att 
parkeringsplatserna delvis återskapas nya inom planen och dels genom att det finns 
en kapacitet i närområdet. Trafiken på vägarna i området kommer sett till det stora 
hela endast att öka marginellt. Trafiken längs med Armégatan ökar något vad gäller 
antal bilar per dag och det blir minskade flöden längs med Kristinelundsvägen. För-
slag till åtgärder för att skapa en mer trafiksäker miljö runt skolan har tagits fram 
och förtydligats i utredningen ”Säkra och trygga skolvägar”. Genomförandet av 
åtgärderna blir en del av den kommande projekteringen.  
 
Detaljplanens bebyggelseförslag ser till att både de uppsatta riktvärdena avseende 
bullernivåer och luftkvalitet uppfylls, både för den nya och den befintliga bebyggel-
sen.  
 
Solna stad står fast i den tidigare bedömningen av detaljplanens totala miljöpåver-
kan och att det därmed inte finns behov av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Att rivningen av Tallbackaskolan i sig ger upphov till betydande miljöpåverkan är 
inte något som Solna stad, med stöd av Länsstyrelsen, anser är ett rimligt anta-
gande. Inte heller de naturvärden som går förlorade anses vara skäl till att ta fram 
en MKB. Motiv till stadens ställningstagande tas upp i planbeskrivningen.  
 
Föreslagen utbredning på skolgården ger förutsättningar för att skapa mer avskilda 
och anpassade delar för de olika åldrarna i skolan. Skolgården är av en storlek som 
anses tillräcklig för den nya skolan.  
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När det gäller den nya tillkommande bebyggelse längs med stadsgator så är det ett 
tydligt mål för Solna stad att tillskapa nya verksamheter i bottenvåningar, vilket är 
aktuellt i denna detaljplan.  
 
Till genomförandet av projektet kommer ett kontrollprogram tas fram för att säker-
ställa att påverkan på närområdet blir enligt de krav som finns beträffande omgiv-
ningspåverkan. Särskild omsorg för tillägnas skolmiljön för att se till att den blir 
trygg och säker under tiden då skolverksamheten ska bedrivas under genomförandet 
av det nya projektet. 

3. Yttranden under granskningen 

Remissinstanser  
 
Länsstyrelsen (Lst) skriver att en yta avsedd för hantering av dagvatten ska anges 
på plankartan och på sätt säkerställa ytan. Lst tar också upp att den översvämningsa-
nalys som omnämns i planbeskrivningen ska genomföras och att eventuellt nödvän-
diga åtgärder ska säkerställas i plankartan. Kommunen behöver också säkerställa att 
planförslaget inte medför en ökning av översvämningsriskerna i området. Övriga 
synpunkter avseende planens genomförbarhet gäller art- och biotopskydd gällande 
fladdermöss respektive trädalléer. Lst påminner kommunen att projektet inte kan 
genomföras om det riskerar att utlösa någon av förbuden i artskyddsförordningen. 
Lst påminner om att kommunen behöver dispens för att ta ner de alléer som föreslås 
i detaljplanen. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Förvaltningen anser inte att dagvattenhanteringen särskilt behöver ange en specifik 
yta där vattnet ska tas omhand, utan det är en mängd olika åtgärder som tillsam-
mans hjälper till att hantera dagvattnet. Det finns b3-planbestämmelser som säker-
ställer att ” Minst 65 % av takytan ska vara vegetationsklädd med djup om minst 0,1 
meter”, Den och övriga åtgärder som behöves för att uppnå en acceptabel hante-
ring finns angivna i dagvattenutredningen. Utredningen kopplas till exploaterings-
avtalet och det ger i sin tur en säkerhet att den nivån på åtgärder och hanteringen 
kommer genomföras i projektet.  En översvämningsanalys har tagits fram till anta-
gandet och resultatet i den visar på planförslaget inte orsakar några negativa kon-
sekvenser, varken för ny eller befintlig bebyggelse. Inom två av de områden som 
översvämmas vid ett 100 års regn har planbestämmelser, som säkerställer att bygg-
naderna och dess funktioner inte riskeras, lagts in på plankartan. Det är i anslut-
ning till de två planskilda tunnlarna som vatten samlas vid skyfall och det är i an-
slutning till dessa som bestämmelserna lagts in. Vid den centralt placerade tunneln 
ska byggnader som vetter mot GCVÄG1 ska utföras och teknisk utrustning utformas 
och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid skyfall. Utrymme för 
stadigvarande vistelse ska ha färdigt golv och entréer ovan +23.5 meter över angi-
vet nollplan. Fasad ska utföras tät upp till en höjd av +23.5 meter över angivet noll-
plan så att byggnad ej skadas eller påverkas negativt vid denna vattennivå. Vid den 
östra tunneln ska nätstationen utformas och placeras så att teknisk utrustning ej 
skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå på en höjd av +24.5 meter över 
angivet nollplan. Det säkras även upp en skyfallshantering på skolgården med hjälp 
av en m2-bestämmelse. Exakt utformning och åtgärder studeras i detalj i den kom-
mande projektering med skyfallsanalysen om förutsättning och utgångspunkt. 



  5 (36) 
 

  

Solna stad har tidigare under år 2021 skickat in en dispensansökan till Lst som be-
rör alléerna som påverkas av detaljplanen. Med nya bestämmelser (trädallé) och de 
tidigare bestämmelserna på plankartan samt med en tydlig återplanteringsplan an-
ser förvaltningen att projektet har hanterat trädfrågan på ett korrekt sätt. En vidare 
dialog med Länsstyrelsen kommer att hållas i den fortsatta processen kring dispen-
sansökan. 
 
För att får en bättre bild av fladdermössen i området genomfördes under augusti 
månad i år en fladdermusinventering. Den visade på att det finns fyra olika arter. 
Antalet är inte av den storleken att området ska klassas som en rik fladdermusmiljö, 
den gränsen går vid sex arter. I den framtagna fladdermusinventeringen finns ett 
antal rekommendationer som behöver beaktas inför genomförandet av förslaget. 
Solna stad har för avsikt att beakta alla dessa. 
 
Lantmäteriet (LM) tar upp två frågor i sitt yttrande; De anser att det i planbeskriv-
ningen inte framgår hur den omnämnda ledningsrätten påverkas av förslaget och inte 
hur den ska hanteras. Det framgår inte heller vem som ska initiera och bekosta fas-
tighetsbildningen. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Planbeskrivningen har förtydligats med information gällande ledningsrätten och 
fastighetsbildning. 
 

Norrenergi tar upp att de har befintliga ledningar med värme och kyla inom områ-
det och att de förutsätter att de beaktas i detaljplanearbetet. Om en flytt är nödvändig 
ska den som initierar flytten bekosta den. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Informationen tas med i fortsatt arbete i den ledningssamordning som redan initie-
rats. I det fall att ledningarna påverkas är det viktigt att ledningsägaren är delaktig 
i arbetet för att få fram en så bra lösning som möjligt. 
 

Skanova informerar om att de i så stor utsträckning som möjligt vill behålla sina 
ledningar i nuvarande läge. Om en flytt är nödvändig ska den som initierar flytten 
bekosta den. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Informationen tas med i fortsatt arbete i den ledningssamordning som redan initie-
rats. I det fall att ledningarna påverkas är det viktigt att ledningsägaren är delaktig 
i arbetet för att få fram en så bra lösning som möjligt. 
 
Hyresgästföreningen tar upp att träd ska bevaras, lekutrustning för alla skolåldrar 
får finnas och det krävs en utredning om trafikintensitet, hastigheter och demografi. 
Även att kommunala transporter och kollektiva alternativ bör planeras i anslutning 
till den nya bebyggelsen.  
 
Förvaltningens kommentarer:  
En återplanteringsplan har tagits fram för att möjliggöra och tydliggöra kompensat-
ion av de träd som går förlorade i och med förslaget. Synpunkterna gällande inne-
hållet på skolgården tas med till den kommande projekteringen. En fortsatt dialog 
med skolverksamheten kommer att ske i framtagandet av skolgårdens innehål. För-
slagen i trafikutredning med dess åtgärder kommer att skapa en trafiksäker miljö i 
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området. Området är välförsörjt med kollektivtrafik där två tunnelbanestationer 
ligger inom 500 meter och busshållplatser finns längs med Armégatan i båda rikt-
ningarna. 
 

Naturskyddsföreningen Solna – Sundbyberg beklagar att det inte har tagits fram 
en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen. Föreningen anser att i och med att 
det sker artförluster och ökade koldioxidutsläpp så finns det motiv för en MKB. I 
den framtagna naturvärdesinventeringen framgår att urbana träd har en viktig funkt-
ion som grönt inslag i gatumiljön och betydelse för både djur och människor. Före-
ningen önskar att så många som möjligt av de befintliga träden som möjligt ska spa-
ras. Sedan hänvisar de till sina till samrådet inskickade synpunkter. 
 
Förvaltningens kommentarer:  

Förvaltningen bedömer även fortsatt att detaljplanens totala miljöpåverkan inte är 
betydande och att det därmed inte finns behov av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Frågorna kan hanteras med hjälp av separata utredningar. En återplante-
ringsplan har tagits fram för att möjliggöra kompensation av de träd och de natur-
värden som går förlorade i och med förslaget. De flesta av de träd värdefulla träd 
som idag finns inom skolgården bevaras och skyddas i detaljplanen. 
 
Synpunkterna från samrådet finns besvarade i samrådsredogörelsen. 
 
Tekniska nämnden framför att planbeskrivningen behöver utvecklas med mer in-
formation om hur avfallslösningarna för de nya bostäderna är tänkta att genomföras. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Planbeskrivningen har förtydligats med tydligare information gällande avfallslös-
ningar i området. Bland annat planeras det för att befintliga och nya bostäder kan 
anslutas till en sopsugsanläggning 
 

Solna Vatten tar upp att befintliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten 
kommer i konflikt med planerad bebyggelse. Om ledningarna är nödvändiga att 
flytta ska det bekostas av exploatören. Utredningen som anger hur en flytt ska ge-
nomföras ska finnas framme innan detaljplanen antas. Ett avtal mellan exploatören 
och Solna Vatten ska tecknas innan detaljplanen kan antas. Solna Vatten framför 
också att det inte får placeras dagvattenåtgärder ovanför ledningarna så att det be-
gränsar åtkomsten. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Informationen tas med i fortsatt arbete i den ledningssamordning som redan initie-
rats. Förvaltningen har diskuterat med Solna Vatten om kommit fram till att det, i 
det här fallet, inte behöver tas fram ett avtal med exploatören. 
 

Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen: 
• Trafikverket 
• Swedavia Bromma Airport 
• Region Stockholm, Trafikförvaltningen 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Statens Geologiska Institut 
• Stockholm Exergi 
• Vattenfall Eldistribution AB 
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Remissinstanser som inte har svarat på remissen: 
• Försvarsmakten (endast byggnader högre än 45 m totalhöjd)  
• Luftfartsverket  
• Region Stockholm, tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
• Storstockholms brandförsvar  
• Stockholm gas  
• Ellevio AB  
• Norrvatten  
• Stokab  
• TDC Song  
• Polismyndigheten Region Stockholm  
• Solna Hembygdsförening  
• Fastighetsägareföreningen  
• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen  
• Kommunstyrelsen  
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
• Skolnämnden  
• Barn- och förskolenämnden  
• Kultur- och fritidsnämnden  
• Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)  
• Riksantikvarieämbetet  

 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  

Bostadsrättsföreningar (Brf) 

Brf Entitan i Solna menar att sina synpunkter från samrådet inte har blivit inarbe-
tade i granskningshandlingen. De föreslagna planerna kommer fortfarande att orsaka 
mycket negativa konsekvenser för föreningens lokalinnehavare, föreningen och dess 
medlemmar samt boende i närområdet.  
 
Föreningens största lokalinnehavare har samtliga sina entréer från Krysshammarvä-
gen. Profisol, föreningens största lokalhyresgäst, som är en stor grossist för teknisk 
isolering har lastintag med garageport mot Krysshammarvägen där lossning och 
lastning sker varje dag. Bredden på ekipagen är 2,60 meter. Profisols egen lastbil, 
med parkering på föreningens mark, lastar material invid garageporten. Den hante-
ring som föreslås i samrådssvaret kan inte anses som seriöst, dvs att lastning ska ske 
på en parkeringsplats en bit bort. Detta skulle i så fall innebära att truckar med tung 
last tvingas köra längs hela körbanan alt. trottoaren, en lång sträcka med ytterligare 
risker och arbetsmiljökrav som faller ut. Något som Profisol redan nu signalerat inte 
kommer att fungera för verksamheten. I planhandlingarna anges att den nya plane-
rade utformningen av Krysshammarvägen ger ett körbaneomrad̊e som är 5,5 meter 
längs med större delen av sträckan. I och med att föreningens lokalhyresgästs lastbil 
är 2,6 meter lämnar detta 2,9 meter bredd kvar för fordon att passera. En normal bil 
anses vara 2 meter bred. Det skulle innebära 45 cm till godo på varje sida av ett pas-
serande fordon när en lastbil lastar och lossar. Föreningen anser inte att 45 cm är 
tillräckligt för bilar att passera ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det skulle dessutom 
hindra möjligheten för bilar med utskjutande last, högst 2,6 m bred med 20 cm på 
varje sida, att passera en parkerad lastbil. Brf Entitan i Solna är även starkt kritisk 
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till en körsträcka, även en kortare sådan, på endast 3,5 meter utifrån lokalhyresgäs-
ternas behov och ur trafiksäkerhetsperspektiv. Brf Entitan i Solna riskerar även att 
förlora inkomst och därmed äventyra medlemmarnas ekonomi och boende om det 
nya förslaget antas och föreningen förlorar sin största lokalhyresgäst på grund av 
trafikförändringar. 
 
Förslaget kommer även innebära fördröjningar och reducerad kapacitet för biltrafi-
ken på Armégatan, en redan vältrafikerad väg, i och med att busshållplatsen ska 
flyttas och ändras till en stopplatslösning. Detta är något som Solna stad redan kon-
staterat. Armégatan präglas idag av köer under rusningstrafik och hastighetsöverträ-
delser på övrig tid. Brf Entitan i Solna ser inte att förvaltningen har säkerställt trafik-
säkerheten längs gatan. Hur Solna stad ska uppnå målet att vara en klimatneutral 
stad senast 2045 genom fördröjningar, reducerad kapacitet för biltrafiken och stil-
lastående trafik är för Brf Entitan i Solna svårförståeligt. Föreningen anser att det 
bör vara i Solna stads intresse att bidra till mål 11.2 i Agenda 2030 genom att för-
bättra trafiksäkerheten, speciellt för unga och äldre, i stället för att motarbeta de glo-
bala målen.  
 
Ett av byggnadsnämndens nämndmål för 2021 är: Byggnadsnämnden ska hålla hög 
kvalitet på̊ service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företa-
gare. Brf Entitan i Solna ser inte att kommunens planförslag bidrar till nämndens 
nämndmål. Att anlägga vägar som hindrar trafik är inte att säkerställa att kommu-
nens projekt leder till kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö som verksamhets-
planen fastslår att nämnden ska arbeta med. Brf Entitan i Solna kan även fastställa 
att förslaget inte leder till nöjda solnabor eller företagare.  
 
Vidare hindrar förslaget Solna stads övergripande mål om att Solna ska växa ihop 
och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Genom plan-
förslaget bidrar staden inte till ett stort utbud av vare sig arbetsplatser eller service 
eftersom stora företag hindras att utföra sin verksamhet. Solna stad ska enligt sin 
verksamhetsplan skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i 
staden genom att erbjuda god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöj-
ligheter. Genom förslaget ser Brf Entitan i Solna en stor risk att förlora lokalhyres-
gäster och därmed både arbetsplatser och service i kommunen. Kommunen skapar 
därmed inte goda förutsättningar för företag att etablera sig eller växa.  
 
Föreningen vill även framföra att kommunen inte skapar förutsättningar för minskad 
klimatpåverkan i och med att Solna stads förslag bidrar till ökad tomgång och ökade 
utsläpp på både Krysshammarvägen och Armégatan.  Solna stad bör visa ett mycket 
större intresse för samverkan med företagare och intresseorganisationer i kommunen 
som bidrar till arbetstillfällen, ökad självförsörjning och därmed hjälper staden att 
bidra till måluppfyllelse gällande mål 8 i Agenda 2030.  
 
Vidare kommer inga träd längre att kunna hindra alla partiklar från Armégatans av-
gaser, asfalt, grus och damm att nå bostäderna på Krysshammarvägen. Något som är 
ett ständigt problem redan idag. Brf Entitan i Solna anser att det avgivna sam-
rådssvaret inte ens till närmelsevis motsvarar den trädallé, kompletterad med stora 
häckplanteringar som finns längs Armégatan idag. Som konstateras i Kommunsty-
relsens verksamhetsplan 2021 är luftkvaliteten en central miljö̈̈̈- och hälsofråga ef-
tersom dålig luft förkortar livet och är särskilt skadligt för barn och äldre. Kommu-
nen skriver i Kommunstyrelsens verksamhetsplan att Solna stad ska plantera växt-
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lighet nära vägar, dvs. raka motsatsen till nuvarande planförslag. Genom förslaget 
kommer Solna stad att motverka mål 11.6 i Agenda 2030.  
 
Brf Entitan vill också̊̊̊ lämna synpunkt gällande det faktum att samtliga fickparke-
ringsplatser längs Krysshammarvägen kommer att tas bort till förman̊ för radhus, 
med det som rimligen blir deras lan̈gsparkeringar. Detta kommer att påverka lokal-
hyresgas̈ter negativt da ̊kunder inte har någonstans att parkera. Brf Entitan i Solna 
menar på att detta skulle vara en fullkomlig katastrof med tanke på de stora investe-
ringar som gjorts för att kunna behålla lokalhyresgas̈ter.  
 
Borttagandet av parkeringsplatserna kommer av̈en påverka våra medlemmar och 
hyresgäster i föreningen da ̊de förlorar möjligheten att parkera bilen i närheten av sitt 
boende. Huruvida antalet parkeringsplatser är tillräckligt är inte relevant om boende, 
en stor del äldre, och lokalhyresgästernas kunder ska behöva parkera långt ifrån bo-
ende och företag. Solna stads avgivna svar i samrådsredogörelsen avseende de sex 
längsgående parkeringsplatserna staden menar tillskapas på Krysshammarvägen i 
och med planförslaget kan inte anses som seriöst i paritet med nuvarande parke-
ringsmöjligheter. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Den nya planerade utformningen av Krysshammarsvägen anger ett körbaneområde 
som är 5,5 meter längs med större delen av sträckan. Det måttet har satts just med 
vetskapen om att det förekommer större transporter längs med Krysshammarsvägen. 
Bredden 5,5 meter är tillräcklig för att det ska kunna stå en lastbil som är 2,6 meter 
bred samtidigt som det är möjligt för andra fordon att passera. Det är endast en kort 
sträcka av Krysshammarsvägen som är 3,5 meter och det är på brodelen av gatan. 
Förvaltningen avser att det är motiverat att den delen av gatan kan vara enfilig tack 
vare att gatan är rak och att sikten är öppen och fri och därmed en trafiksäker lös-
ning. Området på bron har förvaltningen bedömt inte är en del av gatan där det 
finns angöringsbehov i och med att det inte finns några lokaler. Hanteringen av 
lastning och lossning längs Krysshammarsvägen förutsätts fungera på samma sätt 
som idag och det möjliggör detaljplanen. Körbanans bredd kommer att medge att ett 
fordon stannar i den ena körbanan samtidigt som det är möjligt för ett annat fordon 
att passera. Med tanke på att förutsättningarna blir oförändrade ser förvaltningen 
inte att planeringen kommer att innebära en äventyrad ekonomi för föreningen pga. 
förlorade hyresgäster. 
 
I Brf:ens direkta närhet finns avgiftsparkeringar den östra fasaden. Vidare finns det 
parkeringsplatser i anslutning i anslutning till Armégatan och Huvudstagatan samt 
intill västra fasaden av brf Krysshammarens ett antal avgiftsparkeringar som kan 
nyttjas. Förvaltningen anser att det är tillräckligt för att tillgodose det behov som 
finns. På parkeringar intill brf Krysshammaren och brf Entitan finns i huvudsak 
förhyrda platser vilka också är möjliga parkeringsplatser för de boende. Samman-
taget anser förvaltningen att parkeringssituation fortsatt blir bra även om det inne-
bär en något längre sträcka till de avgiftsbelagda parkeringsplatserna. 
 
Den utformning och de åtgärder som föreslår inom projektet syftar till att skapa en 
bra och trafiksäkermiljö för alla som vistas och rör sig i, till och igenom området. 
Att anlägga en busshållplats på det sättet som föreslås syftar till att bl.a. skolelever 
ska kunna ta sig trafiksäkert över Armégatan. Vi ser inte att situationen där en buss 
stannar i körbanan skulle innebära att Solna stad bryter mot vare sig de kommunala 
eller de globala miljömålen. Med de kompensationsåtgärder som ska genomföras 
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kommer andelen grönska i området att öka. Situationen längs med Krysshammars-
vägen avseende luftkvalitet kommer även fortsättningsvis vara mycket bra, vilket 
framgår av luftkvalitetsutredningen. De nya radhusen och trädplanteringar intill 
dem hjälper till att skärma av partiklar från Armégatan. 
 
Brf Krysshammaren tar i sitt yttrande upp synpunkter gällande trafik och parke-
ring.  
  
De anser att planförslaget ej beaktat den smittrafik som idag sker via Krysshammar-
vägen vid köbildning på Armégatan. De åtgärder som föreslås längs med Armegatan 
kommer att öka denna trafik. Detta scenario som är en faktisk bild av verkligheten 
tas inte upp i utredningen för planförslaget.  
 
I Parkeringsutredning framgår det att de 105 parkeringar som finns utmed Kryss-
hammaren ska ersättas med 6 st. Föreningen tar upp att de tillsammans med grann-
föreningen Brf Entitan har 421 lägenheter och cirka 17 st hyreslokaler som idag 
nyttjas av bilmekaniker, lager mm. De menar att de minskade antalet parkeringsmöj-
ligheten kommer få en stor påverkan på tillgängligheten för de kunder som ska be-
söka föreningarnas lokalhyresgäster.  
 
Ingen av dessa fastigheter detaljplanelades med garages utan med parkering på all-
män platsmark. Denna förändring kan få en ekonomisk påverkan för föreningen då 
det ej blir möjligt att hyra ut till denna typ av verksamhet. Parkeringsutredningen 
redovisar inte påverkan på parkeringstalet för brf krysshammaren.  I parkeringsut-
redningen hänvisas till: Parkering för hållbar utveckling, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2013. I den framgår att: ”Parkeringsbehovet bör även ses i en områdesö-
vergripande kontext där inriktningen för respektive stadsområde kan variera, fram-
för allt beroende på vilken stadsstruktur och bebyggelsetyp området har. Det fram-
går inte att planförslaget har utrett eller beaktat bebyggelsetyp, stadsstruktur på om-
kringliggande områden till planförslaget.  Argumentet till att omlokalisera parke-
ringarna till motorbogen baseras på nedanstående argument i SKL:s rapport  
”För att undvika att bilen väljs för att den är lättillgänglig bör avståndet från bo-
staden till parkeringsplatsen jämföras med det avstånd som brukar vara acceptabelt 
mellan bostad och kollektivtrafik.”. Ovanstående argument är ej applicerbart för de 
lokaler som finns utmed Krysshammarvägen då det är kunder som ska dit.  
  
I och med den typ av lokaler som finns Brf krysshammaren kommer det att ske leve-
ranser med lastbil, lastbil med släp, bärgningsbilar mm mitt emot en radhuslänga. 
BRF krysshammaren ser en risk att planförslaget kan innebära att boende i radhusen 
kommer att klaga på de verksamheter som finns i lokalerna till näringsidkarna och 
till Brf Krysshammaren. Det framgår inte att planförslaget har beaktat dessa lokaler 
eller leveranser till dem. Styrelsen i Brf Krysshammaren ser att planförslaget kan 
innebära en förmögenhetsskada för föreningen. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
I Brf:ens direkta närhet finns avgiftsparkeringar den västra fasaden. Vidare finns 
det parkeringsplatser i anslutning i anslutning till Armégatan och Huvudstagatan 
samt intill västra fasaden av brf Krysshammarens ett antal avgiftsparkeringar som 
kan nyttjas. Förvaltningen anser att det är tillräckligt för att tillgodose det behov 
som finns. På parkeringar intill brf Krysshammaren och brf Entitan finns i huvudsak 
förhyrda platser vilka också är möjliga parkeringsplatser för de boende. Samman-
taget anser förvaltningen att parkeringssituation fortsatt blir bra även om det inne-
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bär en något längre sträcka till de avgiftsbelagda parkeringsplatserna. I och med att 
det genomförts parkeringsinventeringar i inom ett större område anser förvaltning-
en att situationen i ett större perspektiv har beaktats. Det framgår i den gällande 
detaljplanen för kvarteret (0410/1964 – stadsplan för kv. Entitan, Grönfinken, Kol-
trasten, Snöskatan och Talgoxen) att ytan inom de underbyggda gårdarna även kan 
användas för parkering såväl som lager och kontor. 
 
Den nya Krysshammarsvägens körbana kommer att ha en bredd, 5,5 meter. De måt-
tet anser vara tillräckligt och möjliggör för leveranser att angöra de lokaler som 
finns längs vägen, samtidigt som övriga bilar kan ta sig förbi.  Hanteringen av last-
ning och lossning längs Krysshammarsvägen förutsätts fungera på samma sätt som 
idag och det möjliggör detaljplanen. Körbanans bredd kommer att medge att ett 
fordon stannar i den ena körbanan samtidigt som det är möjligt för ett annat fordon 
att passera. Med tanke på att förutsättningarna blir oförändrade ser förvaltningen 
inte att planeringen kommer att innebära en förmögenhetsskada för föreningen. 
Antalet fordonsrörelser längs med gatan är i en omfattning som är vanligt i en 
stadsmiljö likt denna så förvaltningen anser att det inte kommer ge upphov till några 
klagomål. Transporter till verksamheterna är med som en förutsättning i bullerutred-
ningen. 
 
Brf Sidensvansen anser att materiella och formella brister finns i kommunens 
undersökning av betydande miljöpåverkan samt i beslutet om att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreningen anser inte att de smärre 
tilläggen i planbeskrivningen, eller kommunens bemötande av Föreningens syn-
punkter i samrådsredogörelsen, på ett bättre sätt än tidigare klarlägger bakgrunden 
till kommunens inställning i frågorna. Föreningen vill återigen framhålla innehållet i 
KMV Forums rapport 2020-01-20 (i planhandlingarna benam̈nd ”Kulturmiljöutred-
ning med konsekvensbedömning”). Planbeskrivningen, liksom kommunens bemö-
tande i samrådsredogörelsen, saknar överväganden som anknyter till slutsatser i rap-
porten.  
 

Föreningen påpekade vid samrådet att kommunen inte beaktat 2 kap. 2 kap. plan- 
och bygglagen och 3 kap. 6 § miljöbalken vid framtagande av planförslaget. I bemö-
tandet i denna del uppger kommunen (samrad̊sredogörelsen s 29) att ”tillskapandet 
av attraktiva bostäder är ett allmänt intresse för hela Stockholmsregionen”, med 
hänvisning till 2 kap. 3 § plan- och bygglagen. Vidare replikerar kommunen att 
”Solna stad anser att förslaget inte ger upphov till någon påtaglig skada avseende 
varken natur- eller kulturmiljö”. Föreningen vill framhålla att regeln i 2 kap. 3 § 
plan- och bygglagen innebar̈ att ”Planlag̈gning enligt denna lag ska med han̈syn till 
natur- och kulturvärden…..(bl.a.) fram̈ja bostadsbyggande och utveckling av bo-
stadsbeståndet.”  Med begreppet ”påtagligt skada” i 3 kap. 6 § miljöbalken åsyftas 
vidare åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset 
eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ inverkan på detta (se prop. 
1997/98:45, del 2 s 30 och prop. 1985/86:3 s 155).  Mot bakgrund av vad KMV Fo-
rum framför i sin rapport konstaterar Föreningen att kommunens inställning förefal-
ler baseras endast pa ̊ett ”tyckande” och att påståendena saknar stöd i såväl lagstift-
ningen som i genomförda undersökningar.  
 
Föreningen anser alltjämt att avvägningen mellan önskan att exploatera med bostä-
der å ena sidan och avvägningar i fråga om natur- och kulturvärden inte skett på rik-
tigt sätt med hänsyn till plan- och bygglagens och miljöbalkens regler. Föreningen 
uppfattar att kommunen har bestämt sig för att byggandet av bostäder ska ges före-
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träde framför bevarandet av dokumenterade kulturmiljövärden och att kommunen 
därmed väljer att helt bortse från den utredning som man själv tagit fram, liksom 
från tillämplig lagstiftning.  
 
Det som står i planbeskrivningen, sid 5, är inte korrekt. Marken är enligt gällande 
plan (0425/1963) planlagd för lokalgata, park och parkering.  
 
Parkeringsnorm  
Flertalet sakägare, bl.a. Föreningen, har vid samrådet ställt frågor om hur kommu-
nen vid ett antagande av planförslaget avser att uppfylla Solna stads parkeringsnorm 
(SBN2014:142). Förvaltningens enda kommentar inom ramen för samrådsredogö-
relsen (s. 80) är att ”Under detaljplaneskedet har förvaltningen och Besqab diskute-
rat frågan och det finns en lösning som är acceptabel enligt Solna stads uppsatta par-
keringsnorm.” Föreningen anser inte att ovanstående bemötande är gott nog. Varför 
redovisas inte parkeringsnormen och hur den planeras att uppfyllas, om nu en fram-
tagen lösning finns?  
 
Föreningens hus uppfördes 1964 och då erhöll bygglov under förutsättning att en 
parkering med 136 platser skulle uppföras invid byggnaden. De av Föreningens 
medlemmar, som sedan lång tid tillbaka hyr parkeringsplats i direkt anslutning till 
hemmet, har nu fått meddelande om att deras parkeringsplatser kommer att sägas 
upp. De berörda har fått erbjudande om ersättningsplatser ca 300 meter längre bort. 
Föreningen hal̊ler inte med kommunen om att det ar̈ en ”bra lösning”. Föreningens 
medlemmar är, så som tidigare redovisats, i stor utsträckning äldre människor. För 
många av dem är en gångsträcka på 300 meter, med t.ex. dagligvaruinköp, inte real-
istisk. Dessutom förlorar de boende uppsikten över sina fordon då boendet och par-
keringen separeras. Att ta bort möjligheten till parkering i anslutning till bostäderna 
på sätt som nu sker innebär en väsentlig försämring av boendemiljön på ett sätt som 
inte kan accepteras av Föreningen. Föreningen anser också att man föregått detalj-
planearbetet på ett anmärkningsvärt sätt, genom att redan nu säga upp avtalen för de 
förhyrda parkeringsplatserna, långt innan detaljplanen antagits. Enligt gällande de-
taljplan är den aktuella marken, så som påpekats ovan, avsatt så som parkering och 
bör kunna nyttjas för detta ändamål till dess en ny detaljplan vunnit laga kraft (4 
kap. 38 § plan- och bygglagen).  
 
Parkeringsutredning  
Kompletteringen av parkeringsutredningen efter samrådet (fem dagar i juni månad) 
är - liksom den tidigare utredningen - genomförd under en alldeles för kort tidspe-
riod för att ge några rättvisande slutsatser om hur parkeringssituationen ser ut i om-
rådet. Inventeringen representerar alltjämt inte den normala beläggningen av parke-
ringsplatserna. Beläggningsgraden på parkeringsplatserna i området är således be-
tydligt högre än vad parkeringsutredningen ger sken av. Enligt föreningens mening 
är behovet väsentligt underskattat och mycket mer noggranna analyser, spridda över 
året, hade behövts för att lägga utredningen som underlag.  
 
Trafik och buller  
Kommunen påstår i samrådsredogörelsen, s 29 att ”enligt framtagna utredningar 
inom trafik, buller och luft så framgår att fastigheten Sidensvansen 1 inte påverkas i 
den omfattning som Brf Sidensvansen framför. Med hänvisning till att trafikmäng-
derna minskar längs med gatan och de vidtagna hastighetsbegränsande åtgärderna så 
kommer trafiksak̈erheten att förbaẗtras.” Enligt framtagen trafikbullerutredning (LN 
Akustikmiljö, 2021-08-18) s 7 anges att årsdygnstrafiken (ÅDT) på Kristinelundsga-
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tan idag är 900, medan prognosen för 2040 uppgår till 701 ÅDT. Trafikdata som 
använts i modellen anges ha ”tagits fram av trafikutredningen”. Föreningen kan inte 
utläsa i trafikalstringsutredningen (Iterio, rev. 2021-08-18) hur man nått slutsatsen 
att årsdygnstrafiken kommer att minska från 900 till 701 på sträckan och begär ett 
klarläggande i den delen. Redan idag gäller 30 km/h på Kristinelundsvägen vid För-
eningens fastighet. Avståndet från fasad till trafikerad gata blir enbart 13 meter vid 
ett genomförande av planförslaget – i stället för dagens 35 meter. Det minskade av-
ståndet mellan trafikerad gata och bostadsbyggnaden är ett påtagligt faktum och av-
hjälps inte genom hastighetsbegränsningar. Enligt trafikbullerutredningen kommer, 
även med beräkning om 701 ÅDT, den maximala ljudnivån på vissa delar av fasa-
den på Sidensvansens fastighet öka från ca 65 dBA till mellan 70 och 75 dBA – 
detta på grund av att vägen flyttas närmare bostadsbyggnaden. Trafikbullerutred-
ningen föreslår att de ökade maximala ljudnivåerna bör föranleda att man ”i ett se-
nare skede” bör utreda om fastighetens fasadisolering är tillräcklig för att riktvärden 
för trafikbuller fortsatt uppfylls i bostäderna. Föreningen anser att kommunen måste 
genomföra en sådan utredning innan man går vidare till antagandeskede. Föreningen 
utgår från att kommunen i förekommande fall kommer att bekosta de eventuella 
åtgärder som krävs för att riktvärden för buller ska kunna innehållas. Föreningen vill 
här påpeka att 10 dBA upplevs som en fördubbling av ljudnivån, varför Föreningen 
utgår från att störningen av att gatan flyttas så nära inpå fasaden kommer att bli på-
taglig. Föreningen anser att avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen 
inte gjorts på erforderligt sätt i fråga om de nackdelar som en omdragning av Kristi-
nelundsvägen kommer att medföra för Föreningen och dess medlemmar i form av 
såväl missade parkeringsmöjligheter och ökat buller samt trafik så nära inpå boen-
det.  
 
Trygghet  
Föreningen noterar att det i planbeskrivningen s 17 anges att ”planområdet idag ka-
raktäriseras främst av Tallbackaskolan och dess skolgård samt de stora gatrum och 
markparkeringar som omger gatan. Avsaknaden av byggnader med koppling till 
gatrummen och trafikseparerande gång- och cykelvägar medför att delar av området 
kan uppfattas som otryggt och att detaljplanens föreslagna bebyggelse ger fler ögon 
på gatorna.” Föreningen undrar om kommunen genom denna beskrivning vill antyda 
att området idag skulle vara otryggt? Vilka enkäter eller liknande baseras den ovan 
redovisade uppfattningen på? Föreningen delar i vart fall inte den bilden av sitt om-
råde utan anser att området upplevs som tryggt och säkert i sin nuvarande utform-
ning. Däremot ser föreningen att färre medlemmar kommer att uppehålla sig utanför 
föreningens byggnad eftersom parkeringen i anslutning till föreningens fastighet 
försvinner, en omständighet som om nag̊ot ger far̈re ”ögon pa ̊gatorna”. Föreningen 
befarar att risken för stöld, inbrott och skadegörelse i fråga om fordonen ökar när 
bilar måste parkeras långt från föreningens fastighet och uppsikten över fordonen 
förloras. 
 
Placering av skola och skolgård  
Föreningen föreslog vid samrådet att planförslaget borde revideras i så måtto att den 
nya skolan i sin helhet placeras inom fastigheten Blåmesen 1 samtidigt som en sekt-
ion med bostäder tas bort, vilket skulle få till följd att Kristinelundsvägen inte behö-
ver dras om, med de nackdelar det innebär med buller, förlorade parkeringar m.m.  
Kommunen replikerar i samrådsredogörelsen s 28–29 att området för skoländamål är 
detsamma som vid samrådet då kommunen anser att ”det är viktigt att skolan får en 
sa ̊stor skolgar̊d som möjligt”.  Har Föreningens förslag att behålla skolgårdens stor-
lek till förmån för avstående av vissa planerade bostäder ens övervägts? Föreningen 
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är kritisk mot att en skolgård som ger ett utrymme om endast 13 m2 per elev plane-
ras. Detta avviker väsentligt från Boverkets rekommendationer om 30 m2 per elev. 
Argumentet att skolgården om 12 000 m2 blir ”betydligt större” an̈ den minsta skol-
gård som Boverket rekommenderar (3000 m2) (planbeskrivningen s 15) är inte rele-
vant i sammanhanget. En minsta skolgård om 3000 m2 rymmer ju bara 100 elever 
om riktlinjen i övrigt ska följas, och 12 000 m2 motsvarar en skolgård för 400 ele-
ver. Nu är det fråga om en skola som planerar att ta emot 900 elever varför en skol-
gård om 27 000 m2 egentligen hade behövts. Hade man inte planerat att inrymma 
bostäder och handelslokaler inom samma tomt som skolan hade en skolgård som är i 
linje med Boverkets rekommendationer kunnat anordnas. I planbeskrivningen s 25 
anförs att ”alternativet att bygga ut samt rusta upp befintlig skola skulle medföra 
betydligt mindre skolgar̊d”. Föreningen undrar vilka alternativ som tagits fram och 
hur man nått slutsatsen att utbyggnad och upprustning av den befintliga skolan 
skulle innebära att skolgården blir mindre. Föreningen emotser en redovisning av 
alternativen.  
 
Avfallshantering  
Föreningen utgår från att kommunen kommer att tillse att en överenskommelse be-
träffande Föreningens avfallshantering kommer till stånd, innan detaljplanearbetet 
övergår i nästa skede. Sannolikt måste område för avfallshantering avsättas inom 
planområdet. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Planbeskrivningen är reviderad så att den stämmer överens med vad den gällande 
detaljplanen redovisar. 
 
Solna stad har i sin skolplanering klargjort att det finns behov av en större skolka-
pacitet i Huvudsta. Det bästa sättet att hantera denna fråga är att uppföra en ny 
modern och, utifrån dagens kravställande på skolmiljöer, ändamålsenlig skola. Det 
medför att den befintliga skolan behöver rivas och därmed förloras delar av det kul-
turhistoriska värdet. Den andra bärande kulturmiljöaspekten är skolans centrala 
placering i den uppbyggda stadsdelen. Att bibehålla skolan på denna plats har hela 
tiden varit en förutsättning. Med den förutsättningen och beaktandet av alla rekom-
mendationer, vilka ska vara vägledande i planeringen vid ett rivande, som framförs i 
kulturmiljöutredningen är det motiverat att den befintliga skolan kan rivas. Det sam-
tidigt som Granbackaskolan, som ligger i närområdet, fortsatt ger en bild av dåti-
dens typiska arkitektur. Solna stad anser att skolfunktionen, tillsammans med bostä-
der och centrum, centralt i stadsdelen är en viktig sak att bevara precis i enlighet 
med de ursprungliga planeringstankarna. Till antagandet har en återplanterings-
plan tagits fram och den klargör att antalet nyplanterade träd är fler än det antal 
som tas bort i samband med genomförandet. Med genomförandet av återplante-
ringsplanen tillsammans med skyddandet av stora delar av de mest värdefulla na-
turområdena är förvaltningens bedömning att naturvärden framöver blir minst på 
samma nivå som idag. De hänvisningar till lagrum (PBL kap 2 §2 och MB kap 3 §6) 
som föreningen tar upp är hänsynstagna i det förslag som tagits fram till antagan-
det. Förvaltningen anser att förslaget inte ger upphov till någon påtaglig skada av-
seende vare sig natur- eller kulturmiljö.  
 
Förutsättningen för detaljplanen är att bostäderna ska uppfylla en parkeringsnorm 
på 0,5 bilar/lägenhet och 1 bil/radhus. Förslaget har ersatt alla de förhyrda platser 
som försvinner med nya intilliggande platser samt att de 38 avgiftsbelagda platser-
na längs Kristinelundsvägen kommer återskapas Det betyder att de antal förhyrda 



  15 (36) 
 

  

platsen som anvisats till de boende inom brf Sidensvansen uppfyller den antagna 
parkeringsnormen 0,5. De förhyrda platserna som brf. Sidensvansen tidigare hade 
intill sin fastighet har, i huvudsak, flyttats till en intilliggande parkeringsyta och att 
resterande platser återfinns på ett avstånd av cirka 300 meter. Ett sådant avstånd 
till sin parkeringsplats anser förvaltningen för rimligt. De nya parkeringsplatserna 
ligger också i anslutning till byggnader och den oro som föreningen framför avse-
ende en ökad skadegörelse och inbrott på grund av en flyttad parkeringsplats delas 
inte av förvaltningen. De nya platserna kommer precis som idag ha ögon som kan 
bevaka. Den i gällande detaljplan planlagda parkeringsytan intill brf Sidensvansen 
kommer även fortsättningsvis användas för parkering fram till dess att pågående 
detaljplan vunnit laga kraft.  
 
Gällande parkeringsutredningens innehåll och tillvägagångssättet på vilket den är 
framtagen anser förvaltningen vara helt i linje med hur detta ska utredas. Med tanke 
på att inventeringar genomförts både under vinter och sommar så är bedömningen 
att det rättvisande resultat som finns framme. 
 
Trafikmängderna längs med dagens Kristinelundsväg påverkas av alla rörelser till 
och från alla de parkeringsplatser som finns intill fastigheten. När de flesta av dessa 
försvinner från området är det så att antalet fordonsrörelser minskar. Den nya ga-
tan i östra delen av planområdet bidrar också till att minska trafiken längs Kristi-
nelundsvägen, som idag är den enda vägen in och ut från området. Underlaget till 
trafikutredningen är precis som i andra projekt, uppmätta trafiksiffror tillsammans 
med antaganden. Förslaget att anlägga hastighetsdämpande åtgärder längs med 
Kristinelundsvägen är något nytt som ska hjälpa till att ska en trafiksäker miljö. De 
kommer samtidigt att göra att hastighetsbegränsningen på 30 km/h på ett bättre sätt 
kommer att hållas. 
 
En kontakt har tagits av Solna stad för att initiera en bullermätning inom brf Si-
densvansen för dagens situation. Syftet är att få siffror över inomhussituationen idag 
och att det på sikt, efter detaljplanens genomförande säkerställa att de boende inte 
ska få en ökad bullerstörning inomhus. Om det visar sig att så är fallet kommer en 
dialog föras kring de åtgärder som är nödvändiga att genomföra inom de bostäder 
som påverkas. 
 
Oövervakade tunnlar är ett återkommande område där det uppstår situationer som 
uppfattas som hotfulla och som innebär en otrygghet när man rör sig där. I Solna 
finns många sådana platser och erfarenheten säger att det dessa kan göras tryggare 
om det är ögon som övervakar dessa. Detta på samma sätt som föreningen framför 
gällande parkeringsplatser, att fönster och ögon gör att risken för att något ska 
hända minskar. 
 
Förvaltningen har i framtagandet av planförslaget genomfört ett antal olika åtgär-
der för att se till att skapa ett så bra förslag som möjligt utifrån förutsättningen att 
det ska vara en skola och bostäder. Bostäderna har anpassats med respekt till sko-
lan och dess skolgård allt för att bostäderna inte ska stora höga volymer som 
tränger sig på. Sammantaget ser förvaltningen positivt på genomförandet med möj-
liggörandet av en ny skola med dubbel kapacitet jämför med dagens skola och bo-
städer i ett mycket attraktivt och kollektivtrafiknära område. 
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Solna stad och brf Sidensvansen har i den dialog som förts kommit överens om lös-
ning på anfallssituationen som uppstår pga. av borttagandet av brf:ens nuvarande 
avfallslösning.  

Övriga sakägare och boende 

 
AMol o MH 
De ifrågasätter alléträdsbesiktningen och önskar att ett annat företag ska göra en ny 
bedömning. AMol och MH vill också se en kalkyl på kostnaderna för avverkningen 
och planteringen av nya träd. De anser att förslaget kommer att ge upphov till bety-
dande miljöpåverkan pga. all trädavverkning, den nya gatustrukturen och rivningen 
av befintlig skola. Förslag på ett bevarande av Tallbackaskolan och ny skola på 
Stenbacka föreslås. 
 
AR 
AR anser att en miljö och risk analys samt barnkonsekvensanalys borde tas fram. 
Hen tycker att det ska byggas en ny skola på området Stenbackaskolan stod istället 
och renovera Tallbacka skolan samt Granbacka skolan. Även vid Granbacka skolan 
kan det byggas till skollokaler då den tomten inte är utnyttjad till fulla efter att man 
rev Växthuset. På sätt spar man den ursprungliga miljön med skolor och bostäder 
som har grönområden omkring sig. 
 
AS 
AS anser att det är oerhört dåligt att planera massa hus i skolans gård och fotbolls-
plan samt att allt grönt runt om tallbackaskolan kommer tas bort. 
 
AW 
AW och hens sambo motsätter sig de bostäder som ska byggas framför bostäderna 
på Krysshammarvägen då det förstör vyn och tar bort möjlighet till den mycket 
välanvända parkeringen. Detta kommer att sänka värdet och trivsel för bostäderna på 
Krysshammarvägen och det är verkligen inte okej. Att minska parkeringsmöjlighet-
erna kommer även sabotera för de företag som har sina lokaler längs gatan. 
 
AW tycket att Solna stad ska fokusera på att bygga vid skolan som idag på andra 
sidan vägen då det inte hamnar nära andra bostäder. Förstör inte denna stadsdel. Att 
det finns parkeringsmöjligheter och öppna ytor är vad invånarna anser lockande med 
området.  
 
BA ifrågasätter byggandet av en ny stor skola och ser hellre att Tallbackaskolan be-
varas och att det byggs en ny skola på Stenbacka. Då blir det, tillsammans med 
Granbacka, tre mindre skolor i området. Det skulle vara bättre för trygghet och triv-
sel. En stor skola innebär risk för mobbning och glädjen försvinner. I övrigt framför 
BA att förslaget innebär stora konsekvenser för miljö pga av den nya trafiklösningen 
innebär att trafiken kommer närmare husen längs Kristinelundsvägen och de ned-
tagna träden. 
 
BBl ställer sig frågande till varför inte skolan byggs på höjden och hen undrar vad 
Solna stad gör för att kompensera för de boende på Kristinelundsvägen vars bilpar-
keringsplatser försvinner.  
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BBo anser att förslaget är helt vansinnigt. Att avverka så många friska träd i området 
är verkligen inte miljömässigt fördelaktigt även om nya planteras. Genomförandet 
av projektet kommer medföra stora störningar till boende omkring och även ridsko-
lan och dess hästar som har verksamhet precis intill. Att gångvägen mot Huvudsta-
gatan planeras bli bilväg kommer innebära betydligt mer daglig trafik vilket är helt 
emot vad området behöver. BBo tycker verkligen att ni ska tänka om och bygga bo-
städer på annan mark som är bättre planerad och inte påverkar så negativt.  
 
BF tar upp det som står i barnkonsekvensanalysen (s 10 andra stycket), barn upp till 
12 år inte fullt utvecklad syn och hörsel. De är korta och därför inte syns i trafiken 
lika mycket som vuxna. Detta talar emot en riskfylld lösning där skolan är i samma 
plan som biltrafiken. Elever talar om detta i intervju att det finns elever som tycker 
det är otryggt med bilar nära skolan enligt barnkonsekvensanalysen (s22, andra 
stycket).  
 
Enligt planen så klaras inte riktlinjerna för hur mycket yta varje barn ska ha att röra 
sig på. BF vill lägga protest mot att så stor del av barnens skoltomt tas i anspråk av 
nya bostadshus. Det är dags för Solna kommun att satsa på barnen denna gång. Låt 
barnen ha en rejäl skola och skolgård planskild från trafiken och tillräckligt med 
utrymme att leka på. Det blir stora konsekvenser för barnens inlärning om de inte 
kan leka av sig på skolgården. Som barnen sa i barnkonsekvensanalysen om skol-
gården, de vill ha mer roliga grejer på skolgården: Detta möjliggörs genom en rym-
lig skolgård utan bostadshus.  
 
BF tar upp det som i detaljplanen beskrivs att Armégatan ska bli bättre trafikmiljö 
för gångare, bilister och cyklister och bussresenärer. BF undrar hur det bli bättre för 
gångtrafikanter när gång kommer ske på en trottoar i samma plan som vägen. BF 
vill ha kvar skolområdet planskilt och att alleträden längs med Armégatan bör beva-
ras.  
BF tar också upp att ett flertal företag etablerade i gatunivå längs Krysshammarsvä-
gen och ställer sig undrande till hur dessa ska kunna lasta av och på varor med tanke 
på de nya radhusen. Även frågan om att parkeringsplatser flyttas till Släggbacken tas 
upp och att detta innebär risker för barn som behöver passera Armegatan.  
 

BH protesterar mot förslaget. BH anser att den befintliga skolan ska repareras. 
 
BW anser att förslaget kommer att förstöra området och göra det mindre attraktivt. 
BW framför att många har valt att bo i Huvudsta p g a den öppenhet, utseende, be-
byggelse, mycket grönområde som finns idag och att det är ett lugnt område. Den s 
k förtätning ni pratar om är att förstöra detta område. En lugn och öppen placering 
av en skola borde prioriteras. 
 
CAr gillar inte att så många barn kläms ihop i en skola eller att mindre gröna ytor 
ger mindre frisk luft att andas. 
 
CAx önskar bevara nuvarande Tallbackaskolan med sina kulturella värden, renovera 
och underhåll skolan som idag och sedan lång tid tillbaka på många sätt är eftersatt i 
drift och skötsel. Sen att Stenbackaskolan byggs upp igen så blir det två mindre sko-
lor i området, som har trygga och centrala lägen, vilket CAx antar skulle uppskattas 
av barn och föräldrar.  
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CAx anser att planerna att bygga denna stora skola inte går ihop med att Solna 
stänger/minskar elevantalet. Förslaget på den nya skolan verkar bara vara en ny möj-
lighet att kunna bebygga resten av tomten och förtäta området.  
 
Undrar vad Solna stad menar att den planerade nya skolan skulle bidra med som inte 
finns idag angåede barnens säkerhet kring och runt skolan, idag behöver barnen 
korsa en trafikövergång vid passagen mellan fastigheter på Kristinelundsvägen, om 
det inte anses tillräckligt tryggt så sätt upp ett trafikljus, förövrigt finns viadukter för 
att nå busshållplats på Armégaran.  
 
Som boende på Kristinelundsvägen antar CAx att hen påverkas mycket negativt av 
planerna att föra trafiken från Armégatan till Kristinelundsvägen. Att dessutom bli 
tvingad att byta parkeringsplats till området intill om plantsen ska kunna behållas 
anser CAx är helt vansinnigt. Det innebär att boendeparkeringen flyttas till framför 
kv. Sidensvansen och det kommer att innebära att problemet med parkeringsplatser 
kvarstår efter cirka 1 år då gatan ska grävas upp. Det kommer leda till ett parke-
ringskaos utan dess like. CAx undra varför denna problematik aldrig behandlades 
vid samrådsmötet. 
 
CAx anser att det inte behöves fler affärsidkare i området pga att redan befintliga 
aktörer behöver stödjas. 
 
CAx tar också upp att förslaget självklart kommer påverka miljön i området nega-
tivt. Det är inte bara alla träd utan även buskar, grönområden, djur som grävling, räv, 
harar och råddjur, ekorrar, småfåglar, hackspettar och insekter påverkas starkt samt 
dessutom hästarna vid Huvudsta ridskola. Den biologiska mångfalden är mycket 
viktigt. Som boende längs Kristinelundsvägen kommer CAx att påverkas mycket 
negativt då den nya dragningen Kristinelundsvägen innebär att alla typer av trafik 
ska passera cirka 15m från fastigheten som är byggd på 1960talet och inte anpassat 
till dagens omfattning av trafik. Bostadshusen vid Kristinelundsvägen får en påtaglig 
försämring vad gäller maximala ljudnivåer vilket kommer att påverka boendekvali-
teten. CAx förutspår att stadsradhusen också kommer också att påverkas av stora 
störningsljud och placeringen av dem upplevs som märklig kontra de befintliga hu-
sen på Krysshammarvägen. Det har noterats att intresseunderlag finns tillgängliga 
till stadsradhusen, vilket anses lite märkligt då inga beslut är fattade. 
 
CY tycker förslaget är en väldigt dålig idé eftersom det kommer förstöra områdets 
natursköna miljö, något som idag bidrar till den sociala hälsan i området. Renovera 
och bygg ett par våningar på Tallbackaskolan i stället. 
 
DG anser att det är sorgligt att alla träd och parken tas bort för att bygga lägenheter. 
Parken är full av djurliv och används till picknic och födelsedagskalas. DG tar också 
upp det som planeras intill Krysshammarsvägen och framför att det inte ska kläm-
mas in radhus på de ytor som idag har parkering och träd. Istället för att riva befint-
lig skola kan den renoveras och då också bevara naturen runt om. 
 
DN anser att förslaget har både för- och nackdelar. En ny skola och nya lägenheter 
är bra, men det som planeras längs med Krysshammarsvägen är inte bra då det blir 
för trångt och många parkeringsplatser försvinner samt att företagen längs med får 
svårare att ta emot gods. Slutligen vill inte DN att Solna ska upprepa samma misstag 
och överbebygg områden. 
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GB tar upp att barnkonsekvensanalysen är usel och innehåller frågor om gungor och 
rutschkanor men ger inte svar på den viktigaste frågan av alla, dvs vilket alternativ 
är bäst i en jämförelse av olika scenarion om att bygga nytt eller renovera. GB me-
nar att det i konsekvensbeskrivningen saknas relevanta frågor och empiriska under-
sökningar. Många frågor kopplade till skolan verksamhet och planering tas upp.  

 
GB är stark emot att sälja ut fullt utnyttjad allmännytta (skolmark och parkeringar) 
för att skapa privata bostäder med reformeringsbehov som motiv. Hanteringen av 
förslaget har enligt GB inte utfört i enlighet med demokrati och svensk etik och mo-
ral. Detaljplanen saknar fakta och genomsyras istället av ett tyckande. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste utföras när en betydande miljöpåver-
kan kan väntas. Träden som nu planeras att rivas omfattas av alléskydd enligt Miljö-
balkens lagstiftning vilket Naturskyddsföreningen opponerat sig om och i sitt sam-
rådssvar krävt att MKB ska upprättas. GB ser det som motsägelsefullt att planen å 
ena sidan möjliggör avverkning av alléer som skyddas av Miljöbalkens lagstiftning, 
utan att höra med rätt myndighet (Länsstyrelsen) om avverkning faktiskt är tillåtlig, 
samtidigt som planen å andra sidan hävdar att alléerna får ökat rättsskydd. En beslu-
tad dispensansökan efterfrågas innan detaljplanen antas så att det inte riskerar att 
finnas en detaljplan som inte kan genomföras. GB ställer sig frågande till om 
verkligen kommunen (genom sitt planmonopol) har laglig rätt att bestämma vad som 
ska hända med de skyddsvärda alléerna utan att ingående utreda frågan med rätt 
myndighet. 
 
GB ser inte att befintliga bostäder och verksamheter har någonting att vinna på den 
nya detaljplanen. Tvärt om bedömes att planens avsmalnande av Krysshammarvä-
gens vägområde (p-platser och körbana) kommer skada bostadsrättsföreningarna 
(Brf Krysshammaren och Brf Entitan) både ekonomiskt och samhällsekonomiskt. 
Samtliga befintliga parkeringsplatser utmed Krysshammarvägen är idag (postcovid) 
fullt utnyttjade för bägge föreningarnas medlemmar (drygt 400 lägenheter) och 
verksamhetsutövare (lokalhyresgäster). Därmed är det högst sannolikt att förvänta 
sig att detaljplanens förändring med avsmalnande av Krysshammarvägens vägom-
råde och exploatering av parkeringsplatser och skyddsvärda alléer kommer leda till 
att några eller flertalet hyresgäster inte kan vara kvar. På Krysshammarvägen fraktas 
bilar bland annat på lastbilsflak och med bärgning. I och med byggnationen av rad-
husen så kommer Krysshammarvägen att få känslan av att vara en bakgata och lo-
kalhyresgästernas skyltar kommer inte längre att synas mot Armégatan, vilket kan 
leda till ekonomiskt bortfall för dem. Kommunen vill skapa stadsmiljö i ett område 
som kapitaliserar på sin icke stadslika gatumiljö och förväntar sig ändå att ingen 
ekonomisk skada kommer ske när Krysshammarvägen, som idag är synlig från Ar-
mégatan, stängs in som en bakgata till nya radhuslängan. GB förväntar sig att kom-
munen kompenserar om bostadsrättsföreningarnas hyresgäster kräver lägre hyra 
eller säger upp sina lokalkontrakt för avflytt till följd av att de inte längre kan utföra 
sin verksamhet ändamålsenligt med parkeringstillgång till sina bilburna kunder. Det 
med anledning om att det trots allt är kommunen som sätter en enorm press på eko-
nomin i de bostadsrättsföreningar som finns på Krysshammarvägens genom 
att smalna av Krysshammarvägen och exploatera parkeringsplatserna. 
 
Detaljplanen ger uttryck för att befintliga p-platser ska ersättas av grannparkeringar 
utanför planen. Därmed har planen konstaterat utökat markbehov. Jag opponerar 
mig därmed till plankartans otillräckliga och rättsosäkra utformning. Plankartan bör 
utökas till att omfatta all mark som kommunen hänvisar till och som är viktiga för 
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planens utformning och genomförande. Har alla föreningar fått yttra sig inom det 
område som uppges som parkeringsområde? Är föreningarna inom p-området (utan-
för detaljplanen) delgivna så som berörda parter med rätt att yttra sig och överklaga 
eller ska den ökade parkeringsbelastningen på andras parkeringar vara en plankon-
sekvens som de skäligen ska antas tåla utan chans till rättsprövning? Med tanke på 
att parkeringsplatser kostar pengar så är tillgången till parkeringar i allra högsta grad 
en värdeskapande faktor som påverkar samhället positivt eller negativt. När kom-
munen inte bevisar att mark för parkering faktiskt finns tillgänglig så får vi utgå 
ifrån att detaljplanen är åsiktsbaserad och kanske till och med lögnaktig.  
 
De undersökningar som skett om p-platstillgång i detaljplanen har skett under 2019–
2021 samtidigt som samhällsrestriktioner med ändrade kommunikationskanaler, där 
människor på heltid bott i sommarstugor och isolerat sig på andra platser än normalt. 
GB menar på att människor de senaste åren inte har använt samma resvägar som 
normalt och att detaljplanens studie om tillgängliga p-platser har skett i ett samhälle 
som inte är representativt och normalt. Därmed bör undersökningarna göras om. 
 
GB saknar information om hur åtagandet gällande parkeringssituationen ser ut för 
byggherrarna i förhållande till p-normen. Gäller samma för befintliga hus och de-
taljplanen på så sätt är i enlighet med likabehandlingsprincipen. GB undrar varför p-
normen finns och om den är förankrad i den kommunala verksamheten. 
 
GB efterfrågar en redovisning av parkeringssituationen för både nya och befintliga 
bostäder. Hen undrar om tillgången till parkeringsplatser ska vara olika för nya re-
spektive befintliga bostadshus och hur kommunen säkerställer tillgång till andra 
parkeringsområden om denna mark inte ingår i detaljplanen. 
 
Detaljplanen framför att befintliga verksamheter ej kommer lida skada mer än andra 
verksamheter inom storstaden eftersom gatans förändring innebär att det blir stads-
gator. GB menar att detta antagande är felaktigt eftersom Krysshammarsvägens 
verksamheter idag inte är innerstadsverksamheter och att många av verksamheterna 
är utrymmeskrävande i anslutande gata. Ävent befintliga verksamheter och boende 
ej kommer lida skada av att delar av Krysshammarvägen annekteras till privata bo-
städer vilket anses felaktigt. 
 
GB har slutligen några övriga funderingar gällande stadens tänkta markaffär och till 
vems nytta den egentligen är till för, parkering på plankartan, framkomlighet och 
angöring längs Krysshammarsvägen under byggtiden, den nya skolans gestaltning 
och radhusens del av stadsmiljön samt  

 
GL beklagar att Solna inte har valt att göra någon miljökonsekvensbeskrivning. GL 
anser att det helt klart kommer att bli en betydande miljöpåverkan. Det går inte att 
ersätta 74 träd med 45 träd, den ekvationen kan ju aldrig gå ihop. I sommar har vi 
sett vad klimatkrisen kan ställa till med och det är troligen bara 
början. GL tar upp vad som står i Solnstads "Strategi för Solna stads miljöarbete" 
där det står att Solna ska ha en hållbar stadsutveckling och hushålla med naturens 
resurser. Förslaget till detaljplan är inte hållbar stadsutveckling och således i strid 
med Solna stads egen miljöstrategi. 
 
GP ställer sig frågande till varför en ny och större skola ska byggas då elevunderla-
get redan sviktar. GP undrar också om en så pass stor ny skola, med totalt 5 st vå-
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ningsplan på en betydligt mindre yta, där elever kommer ha mindre utrymme på, går 
stick i stäv med vad forskningen som säger att barn får för lite motion.  
 
GP är orolig för miljöpåverkan för barnen och för miljön i stort med en så omfat-
tande ombyggnation. Varför riva befintlig skola som är K-märkt och som för tre år 
sedan fyllde 50 år, undrar också GP. 
 
GT anser att den nya planen kommer att förfula miljön i Huvudsta och förstöra de 
kulturhistoriska värden som Tallbackaskolan och den omkringliggande bebyggelsen 
utgör. GT kan inte förstå hur Solna stad kan tycka att Granbackaskolan skulle vara 
en lämplig jämförelse. Det vore bättre att rusta Tallbackaskolan samt bygga ytterli-
gare mindre skolor.  
 
GT anser också att planen kommer göra att det blir en farligare trafikmiljö för skol-
barnen och framför följande; 

• Idag består skoltomten av en trekant där Armegatan ligger i norr och Kristi-
nelundsvägen i väster d.v.s skoltomten är innnesluten av vägar till 66% , i   
det nya förslaget kommer skoltomten var 100% innesluten av vägar. 

• Den nya lokalgatan kommer ligga väster om gångtunneln under Armegatan 
vilket gör att dom som bor i den östra delen måste nu gå över gatan istället   
för att använda befintlig gångtunnel. 

• Det nya bostadskomplexet i kv Blåmesen kommer tillföra ytterligare trafik. 
• Idag är Armegatan väldigt bred (har tidigare varit fyra filer) vilket gör att 

som bilist har man väldigt bra uppsikt av trottoarerna på bägge sidorna, den 
nya stadsgatan kommer göra att sikten blir begränsad. 

• Enligt uppgifter kommer det att gå dubbelt så många barn i den nya skolan 
och enligt rektorn är det redan idag problem med alla föräldrar som skjutsar   
sina barn till skolan , bättre vore det med flera och mindre skolor så barnen 
själva kan gå till en skola nära dom , som jag gjorde när jag var barn. 

 
GT motsätter sig att man avverkar träden i Allerna på Krysshammarsvägen, norra 
sidan av Armegatan , södra sidan av Armegatan samt Kristinelundsvägen. Att åter-
plantera nya träd är inget bra förslag p.g.a det tar alldeles för lång tid för dom att 
växa upp.  
 
Om man ska bygga en ny skolan föreslår GT att man inte väljer att bygga bostads-
komplexet samt radhusen utan istället väljer att göra Armegatan smalare samt plan-
tera ytterligare träd på bägge sidorna samt behåller dagens luftiga miljö runt skolan 
och att den nya skolan har max 2 våningar. 
 
Till sist undrar GT om de boende i Huvudsta har tillfrågat om vilken närmiljö dom 
vill ha i sitt bostadsområde.   
 
HM och AMon vill att det ska tas fram en miljökonsekvensbeskrivning, att skolgår-
den ska bli större, att det inte ska anläggas nya vägar runt skolan. De undrar varför 
parkeringsplatserna sägs upp redan nu, så långt tid innan gatan byggs om, och tycker 
att den nya dragningen av Kristinelundsvägen kommer för nära huset längs med 
gatan. HM och AMon anser att det borde byggas vid det fd. Arbetsmiljöverket istäl-
let. De ber kommunen att tänka på träden och fladdermössen som finns i området 
samt att istället rusta upp befintlig skola med en utökad kapacitet genom en ny skola 
på sk. Stenbackatomten.  
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IB efterfrågar en miljökonsekvensbeskrivning i och med alla försämringar som upp-
står med förslaget, bl.a. borttagande av parkeringar och trädallén, omdragning av 
Kristinelundsvägen, ingen hänsyn har tagits till att det finns fladdermöss i omgiv-
ningarna. IB anser att det vore bättre att rusta upp Tallbackaskolan och bygga en ny 
skola på den sk. Stenbackatomten. En stor skola kommer att ge upphov till mobb-
ning och osämja för eleverna.  
 
IB ifrågasätter iden med att bygga bostäder och vägar i anslutning till skolan samt 
den otillräckliga skolgården som föreslås. Detta kommer att förstöra Huvudsta med 
dess planeringsideal från 1960-talet. Hur ska sophanteringar hanteras i framtiden 
undrar IB. 
 
IM anser att skolan sak renoveras och att förskolan som finns på platsen ska bevaras 
samt att de grönytor som finns runt dessa byggnader sparas. IM tycker även att de 29 
radhusen inte ska byggas då de tar bort många värden som finns längs med Kryss-
hammarsvägen, så som grönska, parkeringsplatser, skuggbildning av vintersolen för 
de lågt liggande bostäderna som vetter mot söder. IM ställer sig också frågan för 
vem upprustningen av Krysshammarsvägen är tillför. Bättre gång- och cykelbanor 
längs med en förbättrad trafikmiljö efterfrågas.  
 
JS vill att Tallbackaskolan upprustas och att inga radhus byggs på Krysshammarvä-
gen och Armegatan samt konstaterar att parkeringsplatser kommer att försvinna. 
 
JW anser att Huvudsta är ett barnvänligt och barntätt område. En grön oas nära vat-
ten och en bra miljö för både barn och vuxna. 
 
Granbackaskolan är en underbar skola med god stämning och gott om uteplats för 
eleverna. Istället för att bygga en ny Tallbacka med dubbla antalet elever på hälften 
av ytan, som bara ger 13m2 skolgård per barn vilket är långt under rekommendat-
ionen på 30m2, vore det mycket bättre för barnen med två nya lite mindre skolor 
varav den ena skulle kunna vara på Stenbacka. Efter det renovera/nybygga Tall-
backa och ha kvar den tomten för en stor skolgård med mycket grönt omkring. En 
stor skolgård uppmuntrar till fysisk aktivitet för barnen och som vi vet korrelerar 
med bättre skolresultat. Ta chansen att verkligen låta skolan komma i första rummet 
och gör nya Tallbackaskolan till en utmärkt skola, inte bara en helt okej skola som 
idag. 
 
JW skriver också att om man nu ändå väljer att halvera skolgårdsytan och bygga 
bostäder så vore lägre punkthus att föredra framför liggande förslag med en enda 
stor sammanhängande huskropp. Det för att undvika att helt blockera den fria sikten 
från Huvudstagatan ut över grönområden och vatten. Det gör det även möjligt att 
bevara den omtyckta promenadvägen ned mot Augustendal då trafik in till sådana 
hus, med ett lägre antal boende, kan gå längs med den existerande Kristinelundsvä-
gen. 
 
KA ser hellre flera små skolor än en stor. KA tror att både barn och föräldrar före-
drar detta. Med anledning av det tycker KA att det vore bättre att bygga en ny skola 
uppe på Stenbackatomten vilket medför arbetsro i nuvarande Tallbackaskolan under 
hela byggtiden istället för förslaget som medför störande byggbuller för skolbarnen 
medans den nya skolan byggs och sedan i den nya skolan medans de nya bostäderna 
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byggs. Stenbackatomten är både trafiksäkrare, hälsosammare (mindre avgaser) och 
tystare jämfört med att ha två genomfartsvägar runt om den föreslagna nya skolan. 
 
När nya skolan på Stenbackatomten är byggd så kan man renovera Tallbackaskolan, 
eller om det inte är möjligt, riva och bygga en ny skola på samma plats. Med bibe-
hållen skolgårdsyta. 
 
KA är emot att man tar värdefull skolmark som behövs för barnens rekreation på 
raster (när Solna redan som det är har väldigt små ytor för barnen) och säljer marken 
till bostadsbyggande bara för att kommunen ska tjäna pengar på barnens bekostnad. 
 
KA är också emot att hugga ned träd och gammal ek när alla träd och grönmark är 
viktig för de boende och blir än viktigare för att hålla nere temperaturen när vi mer 
och mer märker av en global uppvärmning. Växtlighet hjälper till att hålla nere tem-
peraturen, medans byggnader och asfalt höjer temperaturen. 
 
Att lägga en genomfartsväg några meter från fasad längs Kristinelundsvägen är en 
klar försämring för de boende (avgaser, starkare billjud nattetid med mer störd 
sömn). Dessutom för försvinner cykelparkeringen och bostadsrättsföreningens ned-
lagda kostnad för sophanteringen förgäves och måste bekostas än en gång på något 
nytt sätt. 
 
KF framför i sitt yttrande att barnperspektivet är otillräckligt beaktat då antalet barn 
i skolan utökas kraftigt, samtidigt som deras utemiljö beskärs. Barnen är vår framtid, 
de behöver trygga och kreativa miljöer i närhet av natur för utforskande och lekar 
tillsammans. Här i förslaget begränsas deras möjligheter. KF anser att även miljöa-
spekter saknas. Åtskilliga uppvuxna träd, som vi behöver för rening av luften i 
Solna, tas bort. Dessa träd kan inte ersättas av några få nyplanterade. De som bor på 
Kristinelundsvägen får biltrafiken alldeles utanför fönstren, vilket innebär mer buller 
och avgaser in i bostäderna. 
 
KJ anser att förslaget kommer att innebära påtagliga försämringar för boende i om-
rådet. I sitt yttranden fokuserar KJ på två frågor, dels den framtida parkeringssituat-
ionen och dels hur förbättringar och försämringar kan fördelas rättvist mellan de 
inblandade intressenterna.  
 
KJ påtalar att det mellan samråd och granskning har blivit en stor försämring för de 
som använder avgiftsplatser runt Kristinelundsvägen har alltså blivit ännu större i 
och med det uppdaterade förslaget. Det i och med att 46 avgiftsplatser har blivit för-
hyrda och den nya parkeringsinventeringen drar slutsatsen att parkeringen intill 
Hufvudsta ridklubb är överbelastad under sommartid. KJ framför trots allt att hens 
huvudalternativ till parkering är just den vid ridklubben med motiveringen att övriga 
platser ligger mer än 500 meter bort. Den lösningen anses vara en klar försämring. 
Hen tar också upp olämpligheten i att den passage som finns längs Huvudsta allé ska 
användas till angöring till parkeringen. KJ misstänker att det minskade antalet parke-
ringsplatser i området kan ge upphov till ytterligare trafik pga att bilen måste köras 
fram till porten tillfälligt för lastning och lossning, 
 
KJ tar upp att det hör till sakens natur att stadsbyggnadsprojekt medför både förbätt-
ringar och försämringar. Detta har hen full förståelse för. Däremot finns ingen för-
ståelse för att det nuvarande förslaget kan innebära att befintliga boende ensidigt ska 
utstå försämringar, medan fördelarna praktiskt taget uteslutande tillfaller andra. De 
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flesta har olika prioriteringar och värdesätter parkering på olika sätt. Vissa väljer att 
bosätt sig där det finns goda parkeringsmöjligheter. Där har vilket avstånd till parke-
ring som är rimligt viktig. I detta fall blir de boende av med något som de sedan ti-
digare sett som givna förutsättningar i sin boendemiljö. KJ ser en risk för att lägen-
heterna längs Kristinelundsvägen blir mindre värda pga förslaget. 
 
Som slutsats har KJ en önskan om att Kristinelundsvägen behålls i sin nuvarande 
sträckning och att garageplatser skapas i anslutning till gatan.  
 
KÖ anser att den nya skolan kommer att bli väldigt otrygg för de små i och med att 
den kommer att ha barn från 6 år upp till 16 år. Tryggare och lugnare för alla med 
mindre skolor.  KÖ tycker det verkar 70 tal över hela projektet. Många träd kommer 
att fällas och hela området kring Huvudsta gård kommer att förstöras. KÖ är van-
ligtvis inte emot förändring, men denna del av Solna är en lunga som inte borde få 
förstöras.  
 
LA vill inte att Tallbackaskolan ska rivas. Det verkar märkligt att riva befintliga 
skolbyggnader och bygga nya. Nuvarande skolans läge och utformning är mycket 
bra och den kan tjänstgöra många år till om den rustats upp. LA anser att många års 
underlåtenhet att underhålla skolan får inte bli ett skäl att riva. Solnas politik gäl-
lande de kommunala skolorna är överlag inte så lyckad med eftersatta underhåll, trist 
mat och konstiga nedläggningsbeslut.  
 
LG förtydligar att uppgifterna i planbeskrivningen om flerbostadshusen längs 
Krysshammarsvägen är felaktiga, de har åtta våningar med vind och inte nio 
våningar med vind. Detta borde vara ett skäl till att detaljplanen ska göras om i 
och med att den utgått från felaktiga förutsättningar. I övrigt protesterar LG 
högljutt mot byggande av bostäderna och borttagande av träden och parkeringsplat-
serna. Att hänvisa till att det finns ytterligare parkeringsplatser 500 m bort är befängt 
då man ofta har last såsom matkassar etc i bilen. 
 
LH vill stoppa planering att riva Tallbackaskolan och byggandet av bostäder. 
 
MA tycker inte att förvaltningen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter under 
samrådet. Det är resursslöseri att riva en gedigen byggnad bara för att kommunen 
vill effektivisera och tjäna pengar på markförsäljning för bostäder. Behåll och rusta 
upp den nuvarande skolan. MA anser att det är resursslöseri att ta bort den nuva-
rande konstgräsplanen som är endast ett par år gammal. 
  
MA tycker också att byggnaderna som föreslås (bostadshusen) är för höga och att 
den lilla gång- och cykelvägen som går under Armégatan och nedanför Wiboms väg 
blir en bilväg. Den nya vägen innebär en ökad trafik i området och en störning för 
boende. Samma sak med ljud från den föreslagna sportplanen och skolgården, detta 
skapar höga ljudnivåer som stör boende som har balkong och sovrumsfönster åt det 
hållet. 
 
MB tycker att förslaget låter ganska bra. 
 
MD framför att det är ett mycket dåligt förslag med en F-9 skola som ska rymma 
750- 900 elever där den planerade skolgården är mycket liten i förhållande till antal 
barn. Storleken på gården följer inte regler. Det är så roligt att se barnen använda 
den skolgården som fotboll pingis bandy mm på samtliga sina raster Jag hoppas ni 
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tar ert förnuft och inte bygger denna stora skola för så unga barn och med dessa små 
ytor för utomhusaktiviteter på rasterna. Skolan kommer inte heller kunna ha koll på 
mobbning barnen kommer att försvinna i denna enorma skola. 
 
ME efterfrågar möjlighet till parkeringsplatser med laddning för e-bilar.  
 
MLK oroar sig om att ett genomförande av förslaget, tillsammans med nedlägg-
ningen av Skytteholmsskolan, innebär att många vårdnadshavare inte kommer ha en 
skola nära hemmet. MLK anser att det inte framgår tydligt i handlingarna vilka mo-
tiv som motiverar rivningen av Tallbackaskolan. 
 
MSv tycker att det är ett slöseri att riva Tallbackaskolan. Rusta upp den istället. Hu-
sen runt om är ungefär lika gamla men dom behöver inte rivas för att bygga nya hus. 
 
MSt vill att Tallbackaskolan renoveras. MSt menar att bygga radhus på Kryssham-
marvägen/Armégatan kommer att bli väldigt trångt och undrar vad som händer med 
parkeringarna. 
 
MW tycker inte det är ett bra förslag att riva den befintliga Tallbackaskolan och 
ersätta med bostäder. Befintlig skola har en fantastisk tomt med bra lekytor för ele-
verna. Renovera istället skolan och låta den vara kvar. MW gillar dock förslaget om 
stadsgata på Armégatan. 
 
NF anser att utifrån schemaläggning planera en skolgård är ingen långsiktig lösning. 
NF hänvisar till det i studier redovisas att om skolgårdsytan understiger 20 m2 per 
barn så kan man inte ha naturliga material utan man är då hänvisad till konstgräs, 
gummiasfalt mm. NF anser att barnen bör ha tillgång till en naturlig del på skolgår-
den.  
 
Avseende kulturmiljö framför NF att kulturmiljöutredningen missar att ta upp att 
Skytteholmsskolan håller på att avvecklas. Det blir missvisande i granskningshand-
lingen då skolans framtid är osäker. NF menar att det i planhandlingarna inte tydligt 
framgår vilket som är kommunens motiv till rivningen eller om kulturhistoriska vär-
den kan bevaras på platsen.  
 
I den framtagna barnkonsekvensanalysen saknas en bedömning om planförslaget är 
bättre eller sämre för barnen. Det finns heller inte något klargöranden om kommu-
nen undersökt möjligheten att spara alléerna längs Armégatan.  
 
I planförslaget avses Armegatan att smalna av och göra den med stadslik. I planför-
slaget har man ej beaktat den smittrafik som idag sker via krysshammarvägen vid 
köbildning på Armégatan. Med den sammanlänkning av Kristinelundsvägen och 
förlängningen av Huvudstagatan kommer en del av smittrafiken ta vägen förbi sko-
lan. Detta blir en risk för de skolbarn som ska gå där. NF menar att två av de plan-
skilda passagerna som finns idag kommer försvinna, något som kommer försämra 
för barnen. NF ställer sig frågande till hur man kan planlägga en skola dikt an en 
gata som har 11 000 bilar per dygn och vart barnkonsekvensperspektivet är i stads-
planeringen. Hen undra också vilka bullerkrav som ställa på den nya skolan.  
 
NF:s upplevelse av detta projekt och processen är att en ”ny skola” inte är för barnen 
utan för att frigöra mark för exploatering.  
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PM tycker förslaget redovisar en mycket stor förändring och förtätning av området 
som anses försämra boendemiljön samt även ger en trång skola med mycket liten 
skolgård. Även mycket trafik med tillhörande trafiksäkerhetsrisker i området kan 
förväntas med bl.a. lämning/hämtning till skolan, och idrottsaktiviteter tillsammans 
med all annan trafik som alstras.  
 
MW anser att en om- och tillbyggnad och upprustning av befintlig Tallbackaskola 
och uppstart av Stenbacksskolan igen vore mycket bättre och smakligare lösning i 
synnerhet för skoleleverna. Det är bättre att bevara/omforma, om möjligt, befintlig-
heter istället för att riva och bygga nytt. Armegatan kan enkelt byggas om med ut-
formning som styrker karaktär av lokalgata t ex. med mittrefug/smala körfält och 
kompletterande alléträd. 
 
MW saknar en vederhäftig och adekvat utredning av förslaget med att bevara bef 
Tallbackaskolan med avvägning mellan olika intressen samt effekt- och måluppfyl-
lelse.  
 
PP undrar varför bygga en ny och större skola behövs då elevunderlaget redan svik-
tar och varför en såpass stor ny skola, med totalt 5 st våningsplan, på en betydligt 
mindre yta. Detta går stick i stäv med vad forskningen som säger att barn får för lite 
motion.  
 
PP konstaterar att platsen som nya skolan kommer byggas på blir betydligt mer tra-
fikerad, till skillnad från hur det ser ut i befintliga Tallbackaskolan. PP är orolig för 
miljöpåverkan för barnen och för miljön i stort med en så omfattande ombyggnation. 
Slutligen undrar hen varför riva en befintlig skola som är K-märkt och som för tre år 
sedan fyllde 50 år. 
 
PR anser att det är skandalöst att 130 parkeringsplatser försvinner längs med Kristi-
nelundsvägen. Det ger upphov till att de boende kanske helt plötsligt behöver par-
kera 500 meter bort. PR undrar hur det kommer sig att kommunen tar redan använd 
detaljplanerad parkeringsplats för de boende. Det vore bättre att hålla sig till den 
redan använda ytan av Tallbackaskolan.  
 
RG anser att Kristinelundsvägen blir för smal för att säkerställa smidig trafik med 
tanke på alla månpunkter som finns söder om samt med tanke på den nya lokalgatan. 
Den omdragna Kristinelundsvägen kommer att passera för nära byggnaden och RG 
ser det som ett problem för sina små barns säkerhet när de kommer eller går hemi-
från. Hen är även orolig för att luftkvaliteten kommer att bli värre. RG vill att en 
parkeringsplats per lägenhet bör garanteras (för att vara realistisk) och tillräckligt 
med extra platser för besökare som kommer för att lämna/hämta barn på skolan, 
fotbollplan och även för de som går till Huvudstabadet på sommaren. Alla nya bo-
städer kommer att innebära för mycket press på området, grönområden och parker. 
 
RG framför att den nya skolbyggnaden är för stor och den föreslagna trappan i sö-
derläge anser hen vara ful och kan bli ett problem avseende tillgänglighet och säker-
het för barn. Sen tycker RG att den nya skolgården är för öppen mot Kristinelunds-
vägen. RG efterfrågan butiker längs med Armegatan och undrar om det kommer att 
vara möjligt att gå till butikerna på Armegatan genom vägen mellan skolan och fler-
bostadshus.  
 
SC vill inte att projektet genomförs. 
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SY tycker att Solna stad ska tänka om och sluta utnyttja den fina yta som skolan har 
idag till att tränga in bostäder. Att leda om vägen kommer också bli katastrof. SY 
föreslår att en ny skola byggs på fotbollsplanen och en ny skolgård där skolan står 
idag. Hen undrar varför det ska genomföras när det är bra som det är för både bo-
ende och barnen. 
 
TC efterfrågan uppgifter om vilken upplåtelseform de nya flerbostadshusen kommer 
ha och framför att dessa borde bli bostadsrätter. TC anser att flerbostadshusen borde 
byggas högre för att bättre hänga ihop med omgivande byggnader. 
 
 
UK föredrar att Tallbackaskolan renoveras, byggs på med ytterligare en våning. UK 
anser att skolan har ett ypperligt läge som är lättillgängligt för barn, personal och 
föräldrar. 
 
UK ifrågasätter ett hus med 250 lägenheter och undrar hur Solna stad har tänkt. 
Konsekvenserna blir bilparkeringskaos, trycket på det lilla grönområde som blir 
kvar då omkring 1000 personer ska ha utrymme blir stort. UK förstår inte vad som 
menas med att "skydda och bevara objekt och områden med stora skyddsvärden" 
som står i planbeskrivningen. Hen undrar vilka objekten är och inom vilka områden. 
UK framhäver att träden ska bevaras då de kommer att behövas när klimatet föränd-
ras.  
 
UK undrar hur parkeringarna ska lösas. Hen föreslår att det istället för kvarteret ska 
byggas ett L-format hus med fyra våningar och hälften så många lägenheter, ungefär 
så högt som Kristinelundsvägens hus.  
 
UK föreslår slutligen att det ska byggas ett allaktivitetshus, med garage längs ner, på 
bensinmackstomten samt att den gamla Stenbackaskoletomten bli plats för ung-
domsbostäder. 
 
XVR anser att Kristinelundsvägen blir för smal för att säkerställa smidig trafik med 
tanke på alla månpunkter som finns söder om samt med tanke på den nya lokalgatan. 
Den omdragna Kristinelundsvägen kommer att passera för nära byggnaden och 
XVR ser det som ett problem för sina små barns säkerhet när de kommer eller går 
hemifrån. Hen är även orolig för att luftkvaliteten kommer att bli värre. XVR vill att 
en parkeringsplats per lägenhet bör garanteras (för att vara realistisk) och tillräckligt 
med extra platser för besökare som kommer för att lämna/hämta barn på skolan, 
fotbollplan och även för de som går till Huvudstabadet på sommaren. Alla nya bo-
städer kommer att innebära för mycket press på området, grönområden och parker. 
 
XVR framför att den nya skolbyggnaden är för stor och den föreslagna trappan i 
söderläge anser hen vara ful och kan bli ett problem avseende tillgänglighet och sä-
kerhet för barn. Sen tycker XVR att den nya skolgården är för öppen mot Kristi-
nelundsvägen. XVR efterfrågan butiker längs med Armegatan och undrar om det 
kommer att vara möjligt att gå till butikerna på Armegatan genom vägen mellan sko-
lan och flerbostadshus. 
 
SYU för fram att dagens Tallbackaskolan är en av de finaste skolorna i området med 
sina omfattande lokaler och placering i ett fint grönt område. SYU anser att befintlig 
skola ska renoveras och att det inte ska byggas bostäder.  
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ÅH motsätter sig förslaget att bygga bostäder på området. ÅH anser att Tallbacka-
skolans område ska komma barnen tillgodo och att Solna stad behöver se över hur 
de värnar om barns bästa och inte andra ekonomiska intressen. Barnen behöver få 
möjlighet till en god utbildning och med bra utomhusområde för sin rastverksamhet. 
Tallbackas område är fantastiskt för barnen. ÅH anser att Solna stad inte uppfyller 
barnkonventionen. 

Namninsamlingar 

16 st personer boende på Krysshammarsvägen har signerat en skrivelse där de 
framför att förslaget avvecklas i sin helhet. De vill att området ska K-märkas och 
bevaras för barnen och framtiden. Personerna tar upp att när D-huset byggdes 1966 
lades stor vikt vid att freda sjön, vår drickbara vattenreserv och de påpekar också att 
det finns ett veto för schakt så nära tunnelbanan. De vill istället att Tallbackaskolan 
ska renoveras och att det byggs en ny skola på Stenbacka-tomten. 
 
131 st boende inom byggnaden med adress Kristinelundsvägen 2-24 har signerat 
ett upprop mot byggplanerna. De boendeparkeringsplatser som tidigare fanns utan-
för deras hus har försvunnit och när bygget drar igång försvinner platser längs Ar-
megatan och Kristinelundsvägen. De boende menar att de då inte kommer ha en 
chans att parkera i nära anslutning till sitt boende längre. Förslaget är skandalöst och 
det är inte bara boende som drabbas utan även besökare till bl.a. Augustendals 4H-
gård, Hufvudsta ridskola, Huvudstabadet och aktiviteter på skolområdet utanför 
skoltid. De anser att projektet ska hålla sig inom den ytan som skolområdet idag 
besitter. Avvikelsen mot Boverkets riktlinjer över skolgårdsyta lyfts upp. Bland-
ningen av så många åldrar, från förskoleklass till årskurs nio, kommer att ge upphov 
till psykosociala problem för många barn. 
 
Trafik av föräldrar, lärare, elever och barn till och från skolan kommer i stort sett 
dubbleras vid 900 elever.  
 
Många års oljud under tidiga mornar och dagtid kommer att bli verklighet om 
byggplanerna går igenom. 

Föreningar och klubbar 

Hufvudsta ridskola och Hufvudsta ridklubb känner en stark oro över hur denna 
byggprocess kommer att påverka deras verksamhet och hästarnas välbefinnande. 
 
Buller och höga ljud är en stressfaktor för både människor och framförallt djur, med 
det korta avståndet till det tänkta området så är de oroade för att det ljud och buller 
som uppstår under byggprocessen kommer skrämma och stressa hästarna och att det 
inte kommer vara möjligt att ha dem i hagar som lagar och förordningar kräver. De 
känner även en stark oro för att även framkomligheten begränsas under byggproces-
sen och därmed påverkas möjligheten för tunga transporter av foder, strö och gödsel 
till och från vår anläggning. Dessa transporter är helt väsentliga för att verksamhet 
skall kunna bedrivas på anläggningen. 
 
Ridskolan och ridklubben antar att ett ökat tryck av bostäder i närheten kommer in-
nebära ett ännu mer nyttjande och belastande avvområdet som idag är högst begrän-
sat. Här trängs verksamheten med cyklister, bilar och promenerande människor. Re-
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dan idag är efterfrågan på ridplatser enorm, över 2000 namn i väntelistan, och med 
ett ökat invånarantal i närheten av ridanläggningen så kommer efterfrågan att öka 
ännu mer. De tar också upp att Solna stad idag visar ytterst lågt eller inget intresse 
för att bygga ut och modernisera anläggningen och därmed möta invånares efterfrå-
gan på ridning och rekreationsmöjligheter. Ridskolan och ridklubben ber staden ta 
hänsyn till verksamhetens behov och begränsa störande ljud och buller så långt som 
är möjligt under en ev. byggprocess genom ljuddämpande lösningar etc så att vi kan 
fortsätta bedriva en säker och god verksamhet. De ber också ansvariga projektledare 
och politiker att informera oss om kommande planer som uppenbarligen kommer 
påverka oss så markant. 
 
Rädda Råstasjöns Vänförening (RRV) kan inte se att nödvändiga justeringar har 
gjorts efter samrådet och önskar att projektet avslutas. I övrigt framförs samma syn-
punkter som vid samrådet.  
 
Förvaltningens kommentarer: 
Nedan redovisas kommentarer under rubriker gällande respektive ämneskategori.  
 
Planprocessen 
Förvaltningen har gjort en bedömning av vilka som anses vara berörda och har 
tagit fram en fastighetsförteckning över de närmast berörda sakägarna och skickat 
ut information om förslaget till dem. Det har även ”lappats” i alla portar inom om-
rådet som anses vara sakägare.  I enlighet med plan- och bygglagen har förvalt-
ningen också kungjort förslaget digitalt på kommunens hemsida samt kungjort i tid-
ningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Allt för att så många som möjligt 
ska få kännedom om förslaget. Kungörelserna syftat även till att nå alla de personer 
som lämnat synpunkter men inte uppgett kontaktuppgifter och de föräldrar och ele-
ver som har sin skolgång i Tallbackaskolan. Kungörelser har genomförts både vid 
samråd och granskning för att nå ut till så många som möjligt. 
 
Lösningen på parkeringen som nu är förslaget var något som arbetades fram efter 
samrådet och till granskningsskedet och det är därför just detta förslag inte hante-
rades på samrådsmötet. I det granskningsskedet som genomfördes mellan 1 – 30 
september fanns nuvarande förslag med som en förutsättning och synpunkter kunde 
lämnas på det. I den genomförda parkeringsinventering framgår att antalet tillgäng-
liga platser i området är fler än de platser som tas bort i och med genomförandet av 
detta detaljplaneförslag. 
 
Parkering  
Samma antal avgiftsbelagda parkeringsplatser som tas bort i och med omläggning-
en av Kristinelundsvägen ersätts längs med den nya sträckningen av Kristinelunds-
vägen. Förvaltningens ser därför att det finns samma möjligheter för tillfälliga par-
keringsplatser vid besök, hemtjänst, hantverkare mm. De långtidsförhyrda parke-
ringsplatserna som tas bort intill Sidensvansen 1 och Kristinelundsvägen har ersatts 
längs Kristinelundsvägens västra del och vid Släggbacken. Gällande övriga avgifts-
belagda parkeringsplatser som tas bort så visar parkeringsutredningen (Iterio 2021-
08-18) att det finns gott om platser inom närområdet som kan ersätta dessa. Inven-
teringar av antalet tillgängliga avgiftsbelagda parkeringsplatser har genomförts 
under december 2020 och juni 2021 för att få en tydlig bild över situationen under 
olika perioder på året. Utredningen visar på att antalet tillgängliga parkeringsplat-
ser inom närområdet är tillräckligt för att tillgodose behovet. Även då också under 
sommartid, då många i större utsträckning vill ta sig till t ex. Huvudstabadet och 
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stallet. I den gällande detaljplanen (0410/1964 – stadsplan för kv. Entitan, Grönfin-
ken, Koltrasten, Snöskatan och Talgoxen) anges att ytan inom underbyggda gårdar-
na på kv. Entitan och kv. Grönfinken även kan användas för parkering såväl som 
lager och kontor.  
 
Samtliga nya bostäderna kommer att lösa sin egen parkering i enlighet med Solna 
stads parkeringsnorm. För skolan och dess personal anordnas inga öronmärkta 
parkeringsplatser utan om behovet att ta bil till skolan finns hänvisas dem till av-
giftsparkeringarna i området. För att uppfylla tillgänglighetskraven anordnas en 
parkeringsplats specifikt för rörelsehindrade inom skolans entré längs Kristi-
nelundsvägen. Ytterligare en plats kommer att anordnas intill skolan östra fasad. 
 
Alla uppgifter om vilket område och vilka parkeringsplatser samt antal framgår av 
framtagen parkeringsinventering. I inventeringen finns även redovisat hur de nya 
bostäderna inom planen ska lösa sina parkeringar. Detta kommer att ske inom den 
mark som i detaljplanen har användningen (B) Bostad där parkering är en använd-
ning som möjliggörs i och med att det är en del av bostaden.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
I enlighet med plan- och bygglagen, kap. 5 § 11a, ska kommunen inom ramen för 
samrådet undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. En sådan har i denna plan genomförts och det i enlighet med 
det som anges i miljöbalken kap. 6 § 6 med slutsatsen att planen inte riskerar att ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet har samråtts med Läns-
styrelsen som stödjer den slutsatsen. Båda dokumenten finns att ta del av på pro-
jektets hemsida, www.solna.se/blamesen. Under samrådet och granskningen har 
detta ställningstagande bekräftats av länsstyrelsen och det förvaltningens uppfatt-
ning att det till denna detaljplan inte finns behov av att ta fram en MKB.  
 
Natur och djur  
Solna stad har upprättat en trädallébesiktning (Calluna 2021-08-18) där det fram-
går hur många träd som tas ner, vilka typer av träd som tas ner samt en upp-
skattning på hur avverkningarna påverkar områdets naturvärden och spridnings-
sam-band. Inventeringen av samtliga alléer visar att det ingen av de befintliga allé-
erna har något som gör dem värdefulla att bevara. Värdet i att ha en grön miljö 
längs med gatorna är i sig viktigt och attraktivt för gatumiljö och förslaget har i så 
stor utsträckning som möjligt föreslagit återplantering både längs med gator och 
inom övriga delar av detaljplanen. Med den av Calluna framtagna trädallébesikt-
ning har en återplanteringsplan tagits fram till antagandet. Den visar på vilka kom-
pensationsåtgärder som ska återskapa de förlorade naturvärdena och även för-
bättra situationen. Genomförandet av projektet leder till att sammanlagt 74 träd 
behöver tas ner, många av dem är alléträd som idag finns längs med Armégatan och 
Krysshammarsvägen. I återplanteringsplanen finns det planerats för 81 nya träd i 
olika delar av planområdet. Träden som ska planteras är av sådana arter som pas-
sar in i områdets miljö, bl.a. kommer många lönnar att planteras för att kompensera 
alla lönnalléer som tas ner. Motivet till placeringen av de nyplanterade träden är att 
dels återskapa alléer längs med Armégatan, dels skapa en ny allé längs den nya 
lokalgatan (Lokalgata1) samt nya ekar längs Kristinelundsvägen. Vidare kommer 
det att kompletteras med ytterligare träd inom skolområdet och i det svaga sprid-
ningssamband som finns centralt i området, allt för att skapa så bra miljöer för både 
människor och djur. Ny trädallé längs med Armégatan säkerställs särskilt genom 
planbestämmelsen Trädallé och den tillsammans med alla andra kompensationsåt-



  31 (36) 
 

  

gärder finns med som en del i gestaltningsprogrammet som knyts till exploaterings-
avtalet. Det finns i planbestämmelsen Trädallé också en hänvisning till planbeskriv-
ningen och specifikt detta avsnitt. I enlighet med lagstiftningen om biotopskyddade 
trädalléer har en dispensansökan gällande borttagande av trädalléer skickat in till 
Länsstyrelsen och återplanteringsplanen ska även användas till den processen. 
 
Under augusti månad år 2021 genomförde Calluna en fladdermusinventering och 
resultatet sammanställdes i rapport (Calluna 2021-10-21). Vid inventeringen i ut-
redningsområdet påträffades fyra fladdermusarter: nordfladdermus, större brun-
fladdermus, dvärgpipistrell och sydfladdermus. Av dessa arter är nord- och sydflad-
dermus rödlistade i kategorin nära hotad. I det inventerade området påträffades 
fyra arter varför området inte anses vara en rik fladdermusmiljö. Inom invente-
ringsområdet identifierades inte några hålträd och ej heller några byggnader som 
potentiellt kan hysa fladdermuskolonier. Data från den manuella inventeringen indi-
kerar inte att det finns fladdermuskolonier i utredningsområdet. 
 
I och med att det finns fladdermöss i området är det viktigt att beakta deras livsmiljö 
och i den framtagna inventeringen föreslås några särskilt viktiga frågar att beakta 
(se mer under Natur och vegetation i planbeskrivningen) och som Solna stad ska ha 
som förutsättning i projekteringen. Bedömningen är då att fladdermössens livsmil-
jöer inte påverkas negativt för de påträffade arterna i samband med byggnationen 
och efter den. En dialog förs med Länsstyrelsen i denna fråga och den kontakten 
kommer att upprätthållas för att processen framåt kan hanteras på rätt sätt. 
 
Kulturmiljö  
Kommunen instämmer i att en rivning av Tallbackaskolan får konsekvenser ur kul-
tur-miljösynpunkt, dock avses inte omfattningen vara betydande. I klassificeringen 
av skolans kulturhistoriska värde framgår att skolan är en viktig del i stadsdelen 
tillsammans med centrum, bostäder mm. Av den anledningen har kommunen sett det 
som en given förutsättning att skolan ska finnas kvar på platsen, mitt i stadsdelen. 
Tallbackaskolan är grönklassad med motiveringen att bebyggelsens nuvarande ge-
staltning och höjd samt placering, centralt i stadsdelen, är de bärande kvaliteterna. 
Alternativet, som framförs av många, är att bygga på dagens Tallbackaskola för att 
på sätt kunna bevara den och få in flera barn. Solnas bedömning är att en påbygg-
nad skulle förvanska den nuvarande skolans kulturmiljövärde på ett sätt som skulle 
göra att byggnadskomplexet skulle tappa delar av sitt värde. Även om det såklart 
inte är i samma omfattning som en rivning. Med värdet att få en ny modern skola 
har en avvägning gjort som resulterat i att förslaget är det bästa alternativet. Solna 
stad ser det som en viktig förutsättning att funktionen skola ska finnas i detta om-
råde, centralt i stadsdelen för att på så sätt bevara den ur kulturmiljöhänsyn viktiga 
aspekten. Att bevara det kulturhistoriska värdet och den ursprungliga tanken när 
området utvecklades på 1960- och 70-talet är en viktig aspekt. Skolbyggnaden har 
omarbetats till granskning och resulterat i en lägre skola i en stil mer anpassad till 
omkringliggande bebyggelse. Det för att leva upp till de rekommendationer som 
anges i den av KMV framtagna kulturmiljöanalysen. Flera rekommendationer i kul-
turmiljöutredningen tas om hand i det nya förslaget. Den nya skolbyggnaden före-
slås uppföras i tegel likt den befintliga skolan och värdefulla element från dagens 
skolgård, föreslagningsvis bl.a. de skulpturer som finns, kan användas i den nya 
skolan. Även den huvudsakliga grönstrukturen inom och i anslutning till skolan be-
varas och blir en kvalitet i den kommande skolmiljön.  
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Bebyggelse  
Solna stad har en uttalad strategi i den politiskt beslutade översiktsplanen att länka 
samman stadsdelar och bland annat bygga om trafikleder till stadsgator. Aktuellt lä-
get är bra för nya bostäder då befintlig infrastruktur kan användas och samtidigt 
som området har bra kollektivtrafikförsörjning. Förslaget kommer att hjälpa till att 
skapa ett mer stadsmässigt, attraktivt, tryggt och trafiksäkert område med en mo-
dern skola anpassad efter dagens krav. Det ser också till att nya kopplingar skapas 
mellan de olika delarna av Huvudsta något som Solna stad har som ett uppsatt mål.  
Detaljplanen behandlar ett uppdrag som byggnadsnämnden har gett förvaltningen. 
Uppdraget handlar om de ytor som nu planläggs för skola och bostäder. En förut-
sättning i planeringen och utbyggnaden är att befintliga Tallbackaskolans verksam-
het ska fortsätta att bedrivas medan den nya skolan byggs. Att föreslå bebyggelse 
inom andra delar av Huvudsta ingår inte i detta uppdrag. Det pågår ett antal andra 
projekt i Huvudsta som förvaltningen arbetar med för att tillskapa ytterligare kvali-
tativa bo-enden och verksamhetsytor i kollektivtrafiknära lägen.  
 
Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen är en regionalt viktig fråga om Solna 
stad utgår ifrån i sin planering. Centrala delen av Huvudsta är ett jättebra läge ur 
den synvinkeln med närhet till två tunnelbanestationer (Västra skogen och Hu-
vudsta) och flera bussförbindelser. Även närheten till Stockholms innerstad är något 
som anses attraktivt och är positivt ur lägessynpunkt. Den nya bebyggelsen har an-
passats i skala för platsen och gaturummen. Den kommer få ett nutida uttryck och 
gestaltning, precis som nuvarande bebyggelse är ett uttryck för den tid då den bygg-
des. Skolbyggnaden har till granskningen omarbetats och den öppenhet som idag 
finns framför kv. Sidensvansen blir kvar.  
 
Förslaget förändrar inget vad gäller möjligheter att röra sig i området. Det område 
som nu planeras är redan idag bebyggt och nyttjas som skolgård och bollplan. De 
befintliga tunnlarna under Armegatan kommer att finnas kvar och det kommer där-
med även fortsättningsvis vara möjligt att röra sig planskilt om man är gående eller 
cyklist. När det gäller Tallbackaskolan så består den av byggnader som börjar 
uppnå sin tekniska livslängd och är i behov av omfattande investeringar för att 
kunna fungera som skola i ytterligare 50 år. Material och tekniska system är ålder-
stigna och behöver bytas ut. Här har Solna stad gjort ett strategiskt vägval att bygga 
en ny skola istället för att rusta upp en gammal. Anledningarna är företrädelsevis 
att Tallbackaskolan är mindre, klarar bara 2 paralleller vilket inte täcker det fram-
tida behovet av skolplatser, än den skola som nu föreslås. Om Tallbackaskolan ge-
nomgick en renovering inkluderandes en påbyggnad skulle det kosta lika mycket 
som att bygga en ny skola. Det framgår av en kalkyl som finns framtagen. Här har 
Solna stad tagit beslut att föredra en ny skola utifrån att ett nybygge ger modernare 
och mer ändamålsenliga lokaler samt en mer energieffektiv skola. Det jämfört med 
en renoverad Tallbackaskolan.  
 
Det kommer att anordnas en trappa mellan Armégatan och området mellan skolan 
och bostäderna så att det är möjligt att ta sig upp och ner mellan de olika nivåerna. 
En tillgänglig lösning finns genom att ta sig upp på den norra sidan av Armégatan. 
 
Trafik  
Att trafiken ökar till området intill Huvudsta strand under sommartid är något som 
tagits i beaktning. I trafikutredningen framgår att den trafikökning som sker som-
martid till det området är i relation till den trafik som sker till skolan under övriga 
året. Så i och med att skolan är stängd under sommarlovet, då de största flödena till 
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Huvudsta strand sker så är bedömningen att det inte kommer innebär några trafi-
kala problem. Enligt framtagna utredningar inom trafik, buller och luft framgår att 
fastigheten Sidensvansen 1 inte påverkas i den omfattning som framförs. Med hän-
visning till att trafikmängderna minskar längs med gatan och med de vidtagna has-
tighetsdämpande åtgärderna så kommer trafiksäkerheten att förbättras.  
 
Solna stad har målet att skapa en utvecklad gatustruktur där det finns flera vägal-
ternativ och det aktuella området får en mer utsprid och jämn fördelning av trafiken. 
Att skapa gator som är en återvändsgata är något som förvaltningen i planeringen 
vill komma bort ifrån för att skapa en mer flexibel trafikmiljö. Att ha en återvänds-
gata kan innebära att situationen avseende buller och skadliga partiklar i luften 
ökar.  
 
I utredning av säkra och trygga skolvägar (Iterio 2021-01-21) föreslås flera åtgär-
der som syftar till att dels få ner hastigheterna och dels ge trafiksäkra passager över 
gator. Dessa åtgärder ska genomföras och kommer att hjälpa till att skapa trafikmil-
jöer som är trygga för alla. De planskilde passagerna som finns under Armegatan 
idag bevaras och blir lika viktiga för flödena för gående och cyklande som idag.  
Det underlag som använts i trafikutredningen (siffror från år 2018) anses vara till-
räckligt aktuellt för att kunna få bra ingångsvärden och ett rättvisande resultat.  
 
Buller  
Bullersituationen på bostadskvarterets norra sidan är på grund av byggnadens form 
svår att lösa. På grund att bullernivåerna är över 60 dB(A) ekvivalent och att det 
inte går att ha genomgående lägenheter längs med hela den norra huskroppen inne-
bär det till att det krävs lägenheter under 35 kvm för att uppfylla myndighetskraven 
avse-ende buller. Frågor gällande påverkan under byggtid hanteras inte under de-
taljplaneprocessen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska 
ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Se under 
rubriken Övrigt nedan för mer information.  
 
Luft  
Detaljplanen har relativt liten påverkan på exponering av luftföroreningar för män-
niskor som vistas i området efter utbyggnaden, år 2040, jämfört med dagens situat-
ion. Värdena visar att både miljökvalitetsnormen och miljömålen uppfylls i alla de-
lar av planområdet bortsett från längs Armégatan där miljömålen inte klaras. Det 
påverkar således endast ny föreslagen bebyggelse. För att uppnå så god inomhus-
miljö som möjligt i planerade byggnader med fasader mot framför allt Armègatan 
bör tilluften tas in där luftföroreningshalterna är som lägst. Bästa tilluften erhålls i 
taknivå eller via fasader som vetter från trafiken på Armègatan.  
 
Trygghet  
I diskussionen gällande trygghetsskapande miljöer är det en vedertagen förutsätt-
ning att områden med större överblick och ett större flöde av människor uppfattas 
tryggare. Med den nya bebyggelsen och att den placeras längs med gatorna är be-
dömningen att områdets trygghet kommer att förbättras. Med den nya skolgårdens 
utformning med bevarad bollplan är den synlig från flera håll och den kommer att 
vara väl belyst under större delen av dygnet vilket kommer hjälpa till att skapa en 
levande stadsdel och trygghet den boende och de som rör sig i området.  
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Avfall  
Avfallslösningar för den nya bebyggelsen kommer att lösas inom sina egna fastig-
heter. Radhusen kommer att ha en lösning där respektive radhuslänga har en lös-
ning inom marken, som är markerad med prickar på plankartan, mot Kryss-
hammarsvägen. Bostadskvarteret intill skolan kan komma att anslutas till den pla-
nerade sopsugsanläggningen, om inte den anläggs kommer de ha sin avfallshante-
ring inom bygganden. Kvarteret Sidensvansen som i förslaget blir av med sin nuva-
rande lösning har fått ett erbjudande om att också ansluta till den planerade sop-
sugen. Om inte den skulle komma ska en ny lösning inom deras egen fastighet an-
ordnas på bekostnad av Solna stad. Återvinningsmöjligheter finns idag i västra de-
len av Kristinelundsvägen och denna kommer att finnas kvar i framtiden. Om behov 
finns ska kommunen se över möjligheten att anordna ytterligare ytor.  
 
Barnkonsekvensanalys (BKA)  
Till den kommande planeringen och projekteringen av skolan och skolgården kom-
mer en fortsatt dialog ske med den befintliga skolverksamheten för att fånga upp 
alla önskemål. De tidigare genomförda analyserna kommer att vara ett viktigt un-
derlag till det kommande arbetet. Det arbetet som hittills gjorts är i enlighet med en 
vedertagen modell för barnkonsekvensanalyser och förvaltningen anser att denna 
process har givit ett bra resultat.  
 
Skola och förskola  
Under 2018 hade kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behoven av kommunal ser-
vice fram till 2030. I avrapporteringen av uppdraget redogjordes för de övergri-
pande behoven fram till år 2030 och de mer konkreta behoven fram till år 2025. 
Utifrån prognosen arbetade stadsledningsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen med att bryta ner prognosen per område. Resultatet sam-
manfattades i en skolförsörjningsplan där behov av platser fram till år 2025 fast-
slogs av skolnämnden och kommunstyrelsen (SKN/2019:202). Dessa planer ligger 
till grund för behov av nya skolplatser i Huvudsta. Den nya skolan i Huvudsta ingår 
i planeringen och är en del i skolnämndens helhetsplanering för skolor i Solna. För-
valtningen hänvisar till ovanstående beslut och handlingar för frågor som handlar 
om planeringen av skolverksamheten i stort. Denna detaljplan möjliggöra en ny 
skola för elever i årskurserna F – 9 och det i enlighet med Solna stads skolplane-
ring. 
 
Den nya skolans skolgård, som har en yta av cirka 12 000 kvm, uppfyller Boverkets 
allmänna råd rekommendationer att en skolgård inte ska vara mindre är 3000 kvm. 
I kapitel 3 Boverkets framtagna rapport "Gör plats för barn och unga!" står många 
viktiga råd som förvaltningen anser har beaktats i planeringen. Det råd som anger 
att varje barn ska ha en friyta på 30 kvm anser förvaltningen vara svårt att uppnå i 
detta centrala läge i Solna och regionen. Det är viktigt att framföra att råden inte är 
bindande för vare sig för myndigheter eller enskilda. I 1 § paragrafen i författnings-
samlingsförordningen (1976:725) definieras allmänna råd som "generella rekom-
mendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör 
handla i ett visst hänseende". Boverket anger att Friyta för lek och utevistelse som 
begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. 
En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak 
under skoltid men även i viss mån på fritiden. Med bevarandet av många av de be-
fintliga träden som idag finns på och intill skol-gården, skapas en skolgårdsmiljö 
där det finns möjlighet till både sol och skugga för alla olika årskurser på sina re-
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spektive delar av gården. Att skapa sådana miljöer på skolgården framförs också av 
Boverket.  
 
Övrigt  
Övriga frågor gällande påverkan under byggtid hanteras inte under detaljplanepro-
cessen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontroll-
program för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med kontrollpro-
grammet är att få kännedom om möjliga störningar och vad som behöver göras för 
att minimera störningarna. Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken (26 
kap 19 §). Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet 
kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som 
behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verk-
samhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella 
klagomål som uppstår ska hanteras. Mer information om kontrollprogram finns att 
ta del av här: https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-
tillsyn/kontrollprogram-for-omgivningspaverkan-i-bygg--och-exploateringsprojekt.’ 
 
Avsnittet gällande tillgänglighet har utvecklats till granskningen för att tydliggöra 
frågan.  

4. Förändringar efter granskningen 
Plankarta 

• Skolans byggrätt har minskats i den sydvästra hörnet för att ge den bevarade 
eken längs Kristinelundsvägen ett större respektavstånd.  

• Utfartsförbudet längs Lokalgata1 har justerats tillbaka till samrådsförslaget 
och ger nu igen en möjlighet till in- och utfart till garaget under kvarteret. 

• En ny bestämmelse som säkerställer att ny allé ska anläggas längs med Ar-
mégatan har lagts till på plankartan. 

• En f14-bestämmelse reglerar att en trappa har lagts inom skolområdet för att 
öka tydligheten och klargöra var den tänkta trappan ska uppföras.  

• För att hantera skyfallssituationen har bestämmelser lagt in på plankartan, det 
är intill tunnlarna under Armégatan och på skolgården som dessa finns.  

 
Planbeskrivningen 

• Delar i planbeskrivningen om fladdermöss och skyfall har utvecklats utifrån 
nya framtagna utredningar. 

• Natur- och vegetationsavsnittet har reviderat utifrån framtagen återplante-
ringplan. 

• Avsnitt om fastighetsbildning har reviderats. 
• Avfallsfrågorna har fått mer ingående information. 
• Kulturmiljöavsnittet har bearbetats. 
• Illustrationer har bytts ut. 
• Text om skolans bebyggelseförslag har justerats med tanke på den förändring 

som gjorts i den sydvästra hörnet. 
• I övrigt har det endast gjorts redaktionella justeringar i handlingen. 

 

https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/kontrollprogram-for-omgivningspaverkan-i-bygg--och-exploateringsprojekt
https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/kontrollprogram-for-omgivningspaverkan-i-bygg--och-exploateringsprojekt
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5. Synpunkter som inte tillgodosetts 
Detta granskningsutlåtande redovisar yttranden som inkommit under gransknings-
skedet. Nedanstående förteckning redovisar de som yttrat sig under något planskede 
och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. (Anonymt insända synpunkter redo-
visas inte, då Solna stad inte kan återkoppla till den som lämnar synpunkter ano-
nymt/utan kontaktuppgift). 
 

• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg (samråd och granskning)  
 

• Brf Krysshammaren (samråd och granskning)  
 

• Brf Entitan (samråd och granskning)  
 

• Brf Sidensvansen 
 

• Brf Rödhaken 
 

• Rädda Råstasjöns Vänförening 
 

• Skolinitiativet i Solna 
 

• Huvudsta Socialdemokratiska förening 
 

• Hufvudsta ridskola och Hufvudsta ridklubb 
 
 
• 174 privatpersoner med negativa yttranden och 923 personer i namninsamling-
ar mot planförslaget har inkommit under planprocessen och där kontaktuppgifter 
finns.  
 
 
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Marcus Schramm 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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Syfte och tillämpning

INLEDNING

Gestaltningsprogrammet för Kv. Blåmesen m.fl. är kopplat 
till exploateringsavtalet med syftet att samordna och 
säkerställa kvaliteer i gestaltning av gatorna, byggnaderna 
och parkerna. Det är i det offentliga rummets gestaltning 
som stadsdelens kvaliteer visar sig och det är i samspelet 
mellan gatorna, byggnaderna och parkerna som dess 
karaktär skapas. Solna stad ansvarar för det offentliga 
rummets gestaltning och förvaltning. Bebyggelsen är på 
motsvarande sätt ett ansvar för de enskilda byggherrarna, 
där Solna stad själv är byggherre för skolbyggnaden och 
Besqab för bostadsbebyggelsen. Gestaltningsprogrammet 
ska biläggas exploateringsavtalet mellan Solna stad och 
Besqab och bindas till detta avtal.

Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett stöd vid kommande 
handläggning av bygglov och bygganmälan inom 
planområdet och fungera som vägledning för projektering 
efter planskedet. Alla som medverkar i arbetet med att 
utforma den nya stadmiljön ska ha en gemensam bild av 
kvalitetskraven för mark och byggnader.

HUVUDSTA
CENTRUM

VÄSTRA
SKOGEN

KV.
BLÅMESEN

I 
SOLNA STAD 
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Koncept och 
gestaltningsidé

INLEDNING

Vy österut längs Armégatan (Vy 2)

Området kring Armégatan vid Tallbackaskolan är idag 
dominerat av biltrafik med en bred gata som delar 
stadsdelen. Syftet med den nya detaljplanen är att ersätta 
Tallbackaskolan med en ny och större skola samt att 
förtäta med bostäder i form av flerbostadshus och radhus 
längs med Armégatan. Inom bostadskvarteret ska 
centrumverksamhet anordnas i bottenvåningen och inom 
den västra längan av radhus ges möjlighet till verksamheter 
mot Armégatan. Förtätningen ger förutsättningar för att 
skapa en sammanhållen stadsstruktur och en levande 
stadsmiljö i denna centrala del av Huvudsta. 

Genom den föreslagna bebyggelsen med både skola, 
bostäder och verksamheter på båda sidor av gatan skapas 
förutsättningar för att omvandla Armégatan från att 
uppfattas som en trafikled till att bli en levande stadsgata. 
För att nå hela vägen fram med omvandlingen är det av stor 
betydelse att gestaltningen, både av de offentliga rummen 
och av de byggnader som ramar in dessa, ges stor omsorg. 

Gatorna ges karaktären av stadsgator med separerade 
gång- och cykelbanor,  angöringsfickor och planteringar.

Skolan ligger centralt i stadsdelen och blir ett tydligt 
inslag i stadsbilden och gatumiljön. Den sammanhållna 
byggnadsvolymen har planerats för öppenhet och kontakt 
med omgivande offentliga platser och stråk. Publika och 
gemensamma funktioner finns i gatuplan eller i souterräng, 
reguljära undervisningslokaler högre upp.

Bostadsbebyggelsens gestaltning ska stödja upplevelsen 
av tydliga och aktiva stadsrum, där byggnaderna vänder sig 
utåt mot gatan. Bebyggelsen utformas också på ett sådant 
sätt att det blir tydlig skillnad mellan Armégatan och övriga 
gator, där Armégatan får en mer stadsmässig och offentlig 
karaktär med inslag av publika lokaler, medan lokalgatorna 
får en mjukare övergång mellan det offentliga och det 
privata, genom till exempel förgårdsmark och balkonger.

I 
SOLNA STAD 



Sektion  A’-a’, ArmégatanPlantering i gatumiljöLönn. Foto: Peter LinderSektionshänvisningar gatusektioner

Sektion  A-a, Armégatan
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Armégatan

UTFORMNING AV GATOR

Gatorna får ett tydligare formspråk med separerade gång- 
och cykelbanor samt angöringsfickor. Gångbanor utförs 
med betongplattor och körbanor med angöring av asfalt. 
Gaturummen markeras med trädrader i låg markvegetation 
och ny bebyggelse som varierar i färg och form.

TRÄD OCH VÄXTER I GATUMILJÖ
Träd väljs utifrån sorter som finns på plats och gynnar 
växt och djurliv. De olika gatubredderna ger plats för träd 
i olika storlekar som passar gaturummets skala. Längs 
Armégatan planteras en dubbelsidig allé som bygger vidare 
på befintlig allé. Kristinelundsvägen kantas av befintliga träd 
på förgårdsmark och mot skolan planteras nya träd. På de 
lokala gatorna kan trädsorter och storlek variera för att få in 
nya arter i området. Ekar planteras i hörn och i siktlinjer för 
att skapa blickfång. 
Nyplanterade gatuträd ska ha stamomfång minst 20-25 cm 
och stamhöjd 2,3-2,5 m. Övriga nyplanterade träd bör ha 
stamomfång minst 14-16 cm.

ARMÉGATAN, A-a
Körbanan smalnas av till förmån för en dubbelriktad 
cykelbana, angöringsfickor och busshållsplatser. Trädzoner 
på vardera sida hamnar på samma marknivå som gata och 
markerar körbanan.

VÄXTLIGHET
Bredkroniga träd väljs som fyller gaturummets rymd och 
tar ner skalan i gatunivå. Exempel på träd här är Lönn. 
Träden föreslås stå i en växtbädd med marktäckande tåliga 
buskar som bidrar till grönska i marknivå samt avskiljer de 
olika stråken. 
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KRYSSHAMMARVÄGEN, E-e
De tvärställda parkeringarna på vardera sida utgår. Vägen 
kantas av en gångbana på ena sidan och en längsgående 
parkering med gångbana på insidan inom kvartersmark, 
på andra sidan. Radhusen i sutteräng får en mindre 
förgårdsmark med en avgränsande häck mot gaturummet.

VÄXTLIGHET
Mot de befintliga bostäderna finns buskplanteirngar i 
marknivå och vegetation på de upphöjda bostadsgårdarna 
mot gatan. Längs radhusen planteras en häck som ramar 
in förgårdsmarken.

KRISTINELUNDSVÄGEN, B-b
Cykelstråket längs skolan kopplas ihop med 
pendelcykelstråket som leder till Huvudsta allé. Längre 
söderut kantas vägen av angöringsfickor på vardera sida.  

VÄXTLIGHET
En planteringsyta ramar in skolagården mot vägen. I 
bredare partier planteras träd. Träden skuggar på gården, 
gångbanan och bidrar till biologisk mångfald samt ökade 
spridningsmöjligheter för insekter och smådjur. Smalare 
grönstråk utformas  som diken med planteringar av 
exempelvis äng eller marktäckande buskar. De kan också 
utformas som planteringar med häck och solitärbuskar. 
Några ekar planteras längs med skolgården och förstärker 

ekbeståndet i området.

Lönn i gatumiljö.

Sektion E-e, Krysshammarvägen  Plantering som ramar in

Sektion B-b, Kristinelundsvägen

Kristinelundsvägen 
och Krysshammarvägen
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Lokalgator

UTFORMNING AV GATOR

LOKALGATA 1, C-c
Gatan löper längs ett befintligt huvudstråk för gående och 
cyklister i öster som viker av under Armégatan. I väst kantas 
gatan av längsgående parkering med en gångbana på 
insidan.

VÄXTLIGHET
De uppvuxna ekarna intill huvudtråket bidrar till karaktär i 
gaturummet. Längs med fotbollsplanen planteras en rad 
lönnar som ramar in skolgården och delvis ersätter befintliga 
lönnar som tas ned i samband med områdets upprustning. 
Vid bostadsbegyggelsen finns plats för en perennplantering 
och ytan under lönnraden föreslås som en ängsyta med 
gräs och örter som attraherar insekter.

LOKALGATA 2, D-d
Det befintliga huvudstråket för gående och cyklister fortsätter 
över lokalgata 1 vidare till skolan och bostadskvarteret. Gatan 
slutar i en vändplan för angöring av sopbil och RHP-plats. 

VÄXTLIGHET
Växtligheten varierar längs gatan med förgårdsgrönska vid 
bostäderna samt trädplanteringar och regnväxtbäddar mot 
skolgården.
I söder vid bostäderna kan solälskande perenner trivas i det 
skyddade läget. Trädgruppen vid skolgårdensentrén kan 
vara blommonde och på så sätt accentuera ingången. Längs 
gång-och cykelbanan tas nivåskillnaden mot skolgården 
upp med släntplantering och solitärbuskar.

Blommande träd

Växter efter ståndortSektion C-c, Lokalgata 1

Sektion D-d, Lokalgata 2

I 
SOLNA STAD 

er 
w 
D 
<t 
f
Vl 
D 
m 
D 
<t 
V) 

<t 
Li_ 

V) 

z 
<t 
er 
LJ 
V) 

f
w 
:r:: 
LJ 

f
Vl 
<t 

GÅNGBANA ANGORING 
2,50 2,50 

GÅNG- OCH CYKELBANA 
4,30 

GATA 
10,50 

KORBANA 
5,50 

GATA 
15,50 

KORBANA 
5,50 

,- -1:c~s~ 

GÅNG- OCH CYKEBANA 
SAKERHETSZON 4,30 

0,70 

ANGORING GÅNGBANA 
2,5 0 2, 50 

1/l 
z 
<t 
IT'. 
l':J 
V, 
c-
~ 
l':J 

e
v, 
<t 

q,(---=c o____..-~-:--\c 
~~~=-.: ~·1 

~ --L'-__,_____ __ __J!'..__7-_ ___ _j,, T _ ~ "'.1_1 ___ _r-----'-""~ ~t----

IT'. 
w 
D 
<t 
c
Ul 
0 
aJ 

D 
<t 
Ul 
<t 
~ 



9

GESTALTNINGSPROGRAM, BLÅMESEN, SOLNA, 2021-11-02

Gång-och cyckeltunnel, 
norra och södra sidan

UTFORMNING AV PLATSER

NORRA SIDAN
En trappa leder ner från Krysshammarvägen till norra sidan 
av tunneln. Slänten planteras med bärande buskar och 
träd. Tomma hörn fylls med låg vegetation som mjukar upp 
och bidar till växt- och djurlivet. Belysning vid trappan och 
tunneln kan verka rumskapande.

Vidare norr om tunnlen planteras om möjligt pelarekar  i 
anslutning till de befintliga träden. De blir en del av det gröna 
stråket i nord-sydlig riktning samt att de markerar trappan.

SÖDRA SIDAN
Från Armegatan löper trappan längs bostäderna och landar 
i platsbildningen utanför skolans östra entré. Cykelparkering 
för skolelever löper längs fasaden och ramas in av en häck.
Gränsen mellan privat och allmän mark antyds med en 
långsmal regnväxtbädd med trädplantering. Där bildas en 
separat zon med förgårdsgrönska och cykelparkeringar.

En förskjuten trädrad intill står i skelettjord vilket möjliggör 
större ytor och fri rörelse för gående och cyklister. En varierad 
markbeläggning mellan husen kan förstärka rumskänslan.

N

ARMÈGATAN

LOKALGATA 2

UTSNITT 1

UTSNITT 2

KRISTINELUNDSVÄGEN

KRYSSHAMMARVÄGEN

LO
KA

LG
AT

A
 1

Lr

ARMÈGATAN

KRYSSHAMMARVÄGEN

GÅNG- OCH CYKELTUNNEL
Tunneln som går under Armégatan framhävs med låg 
vegetation på outnyttjade ytor vilket stärker de gröna stråken 
i Huvudsta. Trappor i anslutning till tunneln läggs till på 
båda sidor för att ytterligare öka framkomligheten över 
Armegatan. 

Befintliga planteringsytor i slänter iordningställs  med 
marktäckande perenner och blommande buskar och träd. 
Effektbelysning i och i anslutning till tunneln kan öka den 
upplevda tryggheten samtidigit som det tillför ett estetiskt 
värde.

LOKALGATA 2

ARMÈGATAN

Gestaltningsidéer för södra sidan

Gestaltningsidéer för norra sidan

Utsnitt 2

Utsnitt 1

[Jj 

[Jj 

[Jj 
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UTRUSTNING
De olika områdena på gården fylls dels med småbarnslek i 
en trygg zon närmast skolbyggnaden och med mer fartfull 
lek i söder där det finns större utrymme för rörelse i varierad 
terräng. I den mer varierade terrängen i mitten av skolgården 
finns möjligheter för lek i naturlik miljö som bjuder in till 
upptäckande och rörelse. I anslutning föreslås ett förråd 
för lekutrustning som kan kombineras med utrymme för 
utomhusundervisning. 
Fotbollplanen placeras i den södra delen av skolgården 
med läktare på sidorna som blickar ut över skolgården. I 
anslutning föreslås aktiviter som pingis och basket som 
passar för de äldre barnen.

Två stycken av de befintliga konstverken som finns 
runt Tallbackaskolan bevaras och placeras på den nya 
skolgården.  

PRINCIPER FÖR GESTALTNING:

• Dagvattenhantering i växtbäddar – ingen   

ytlig fördröjningszon vid lek för yngre barn.

• Olika zoner för lek för olika åldersgrupper. 

• Mark anpassas till befintlig sparad natur. 

• Utrymme för pedagogiskt lärande i utemiljö.

• Material i utrustning och markmaterial som återspeg-
lar skolbyggnaden. 

I enlighet med barnkonsekvensanalysen kommer slutlig 
utformning av skolgården att ske i samarbete med barn 
och personal på skolan.

Utformning av 
skolgård
Skolan är placerad med Armégatan i ryggen och skolgården 
vänd mot söder, omgiven av bostadskvarter. Byggnaden tar 
hänsyn till befintlig vegetation där ett större bergsparti med 
trädgrupper kan sparas centralt på skolgården. En äldre ek 
och en del av en befintlig lönnallé sparas också vilket skapar 
estetiska och ekologiska värden. Detta bidrar till en varierad 
terräng på skolgården där det bildas olika ytor för barnen att 
utforska lek och rörelse. Trappan som landar på skolgården 
utgör en naturlig uppdelning mellan de äldre och yngre 
eleverna och skapar en mötesplats med sittmöjligheter.

Närmast skolbyggnaden anpassas leken för de yngre 
eleverna medan de äldre eleverna får utrymme för aktiviteter 
mot fotbollsplanen som förläggs mot den nya lokalgatan i 
söder. 

Flera entréer till skolgården ger goda möjligheter att på ett 
säkert sätt ta sig till skolan både till fots, med cykel eller med 
bil. 

Utrustning för varierade åldrarTrägradäng vid fotbollsplan, överst. Befintliga konstverk, nederst.

Skolgård

FOTBOLLS-
PLAN

TRÄD-
DUNGE

SMÅBARNSLEK

CYKEL-P

ENTRÉYTA

LÄKTARE

AKTIVITETS-
YTA

ANGÖRING

UTOMHUS-
LÄRANDE

VÄXTLIGHET
De befintliga trädbestånden som sparas förstärks 
med nyplanteringar i strategiska lägen som stärker de 
ekologiska spridningsamband som utpekas i planområdet. 
Träd föreslås att ersättas med samma art, såsom lönn, för 
att gynna befintliga värden. Eken som behålls kompletteras 
med flera ekar längs med Kristinelundsvägen och 
accentuerar ingångar och siktlinjer. 

Markvegetationen föreslås bestå av en blandning av 
nedsänkta och upphöjda växtbäddar som hanterar dagvattet 
på platsen. Planteringarna kan utgöras av perenner, 
bärbuskar och ängsmark som gynnar pollinerande 
insekter och djur i området. Stomväxter som häckar och 
solitärbuskar kan placeras mot gångbanor runt skolgården 
för att rama in gården. 

L 
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UTEMILJÖ  ÅK 
F-1

UTEMILJÖ  ÅK 2-3

UNGEFÄRLIGT 
SKOLOMRÅDE

N

ARMÉGATAN

UTEMILJÖ  ÅK 4-6
UTEMILJÖ  ÅK 7-9

FOTBOLLSPLAN

SKOLA

Skolan i kvarteret

Den nya skolan föreslås som en samlad byggnadsvolym med 
fyra synliga våningar samt en i souterräng mot Armégatan. 
Huvudentré/besöksentré finns mot Kristinelundsvägen, intill 
korsningen Armégatan. Skolans byggnadsvolym är något 
lägre än bostadsbebyggelsen i den östra delen av kvarteret 
mot Armégatan och öppnar på så sätt upp för mer ljus 
och rymd till den nya radhusbebyggelsen på Armégatans 
norra sida. Volymsuppbyggnaden med den utskjutande 
sockelvåningen mot söder faller in i hela kvarterets gestaltning 
där bebyggelsen trappas ner mot sydväst för ljus till gårdar, 
bakomliggande bebyggelse och även för skolans utemiljöer. 
På det långsträckta skolområdet har skolgårdsentréerna 
placerats centralt kring en bred södervänd gradängliknande 
utvändig trappa. De olika ålderskategorierna har sin 
egen skolgårdsentré som förbinder dem med den del av 
skolgårdsområdet som planerats för just deras utevistelse. 
Skolan är planerad för flexibilitet med möjlighet till olika 
åldersindelningar. Skollokalerna för år F och 1 i första hand 
i markplan/entréplan tillsammans med entréfunktioner, 
matsal, café, storkök, inlastning, samt den övre delen av den 
stora idrottshallen som ligger ett plan ner i souterräng mot 
Armégatan. 
Invändigt har skollokalerna organiserats i hemvister 
kring en gemensam ljusgård. Närmast ovan byggnadens 
entréplan, på plan 3, finns hemvister för år 2 och 3. År 4 till 
6 finns på plan 4 och år 7, 8 och 9 på plan 5. Gemensamma 
undervisningslokaler i praktiskt estetiska ämnen, 
hemkunskap och NO har fördelats på våningsplanen i så 
nära samband med den ålderskategori som mest nyttjar 
lokalerna som möjligt. 

Översikt från sydväst (Vy 1)Organisation skolområde

OJ 
C) 
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1:175    (A3)N
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Skolan mot offentliga 
stråk
Den sammanhållna byggnadsvolymen har planerats för 
öppenhet och kontakt med omgivande offentliga platser och 
stråk. Publika och gemensamma funktioner finns i gatuplan 
eller i souterräng, reguljära undervisningslokaler högre upp. 
Det större husdjupet som är fördelaktigt för lärmiljöer och 
energibalans ger samtidigt behov av större fönsterpartier 
för tillräckligt dagsljus och därmed också större öppenhet 
och kontakt mellan in och utsida för hela byggnaden. 
Verksamheten blir på så sätt också en del av byggnadens 
uttryck och gestaltning. 
Sockelvåningen har bearbetats med större 
sammanhängande glaspartier vid huvudentrén och ner mot 
idrottshallen från Armégatan. På kortsidan vid huvudentrén 
i hörnet Armégatan/Kristinelundsvägen har sockelvåningen 
dragits in och ger på så sätt ett skärmtak över huvudentrén 
och lastportarna till lastgården som finns längre söderut 
längs Kristinelundsvägen. Sockelvåningen har för variation, 
taktilitet och värme givits en detaljering med fasadbeklädnad 
av glaserade klinkerplattor och glaserat tegel med varma 
jordfärger i ett textilt mönster med vertikala fält.  Det vertikala 
formatet återkommer på tegelfasaderna högre upp på 
byggnaden med tegel i en varm gul nyans som används 
med liggsidan vänd utåt. De längsgående fönsterpartierna 
har varierats med fönster av olika höjd som korresponderar 
med rummens funktion och användning.

Fasad mot väster. Skala 1:350  (A3)

Fasad mot norr. Skala 1:350 (A3)

UTFORMNING AV SKOLA
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Vy österut  längs  Armégatan (Vy 2)Kvällsljus, referens; Kronängsskolan, LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Utsnitt av skolans tänkta sockel i jordfärgade
 klinkerplattor alternativt glaserat tegel

UTFORMNING AV SKOLA
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Skolan mot 
skolgården

Vy norrut mot skolgården och den utvändiga trappan (Vy 3)

Mot skolgården i söder möter skolan skolområdet 
genom den utdragna sockelvåningen med terrass och 
tillhörande gradängbildande trappa. Vid eleventréerna 
i sockeln kring trappan finns sammanhängande 
glaspartier i markplan in mot matsalen, något indragna 
för avskuggning och väderskydd. Skolans övre del har mot 
söder sammanhängande balkonger för brandutrymning, 
solavskärmning och skärmtak till entréerna på terrassen. 
Balkongerna är av betong och har pinnräcken av smide 
som täcker av framkanten. Högst upp ersätts balkongerna 
av ett glastak som konsolerar ut från byggnaden ovanför 
den översta balkongen. Balkongerna och skärmtaket lättar 
upp den stora sammanhängande volymen och skapar 
tillsammans med de indragna delarna i sockelvåningen en 
mellanzon som ger behaglig avskuggning och väderskydd 
till byggnadens söderfasad och de vistelseplatser/entréer 
som finns närmast byggnaden på terrass och skolgård. Mot 
skolgården når de övre delens tegelfasader av varmgult tegel 
ner till mark. I öster korsas skolområdet av det allmänna 
gångstråket från gångtunneln och här återkommer det 
glaserade teglet som använts till sockelvåningen mot de 
publika platser och stråk som omger skolan mot norr och 
väster. 

Referens; Sydhavnens skola, JJW arkitekter

UTFORMNING AV SKOLA
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1:175    (A3)N
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Fasad mot söder.  Skala 1:350 (A3)

Fasad mot öster.  Skala 1:350 (A3)

Trappan är tänkt med beläggning helt i trä som fortsätter 
på terrassen och återkommer i det möblemang med 
fasta sittmöbler som planeras både för terrassen och  
skolgården. Trämaterialet är tänkt som obehandlad lärk, 
eller motsvarande, med rillad ovansida som tillåts gråna 
med tiden. 

Referens;Röda korset volontärbyggnad, COBE arkitekter

Referens; Adolfsbergsskolan, LLP arkitektkontor 
Foto: Åke E:son Lindman
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Trappa/terrass i naturfärgat trä.

Stående tegel, Kronängsskolan,LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Glaskärmtak samt balkong av betong med smidesräcke i framkant. 
Kronängsskolan, LLP arkitektkontor. Foto: Åke E:son Lindman

Grönt tak exempelvis sedumört. 
Bildkälla: Jostein Sundby, Vital 

Vekst AS 

Inlastningsportar i roströd kulör 

Inspiration sockelvåning : T.v:klinker i Mariatorgets T-banestation. 
T.h.Trasmatta. Bildkälla: Nordiska muséet 

Exteriört präglas skolbyggnaden av det varmgula teglet, 
de stora sammanhängande glaspartierna och den stora 
gradängbildande trappan med sittplatser i trä, samt 
sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker i 
varma jordfärger. 

TEGEL
Stenarna är massiva i en varmgul nyans och används med 
liggsidan vänd utåt. Detta ger en variation i färg och textur 
och ett levande nästan träliknande uttryck, men ändå med 
stor tålighet och låga underhållskostnader. 

GLASERAT TEGEL/KLINKER
Sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker 
är tänkt i ett mönster av vertikala fält som ger ett textilt, 
trasmattelikt intryck. De varma nyanserna och den delvis 
reflekterande ytan ger värme, variation och både taktila 
och visuella kvaliteter till sockelvåningen och byggnadens 
anslutning till omgivande offentliga platser och stråk. 

GLAS
Glasytorna kontrasterar med tegelfasadernas textur, 
reflekterar himlen och omgivande grönska/bebyggelse vilket 
infogar byggnaden på platsen. De stora sammanhängande 
fönsterpartierna bidrar till en öppen och levande exteriör där 
skolverksamheten blir synlig mot utsidan. Glas återkommer 
i taket ovanför den översta balkongytan mot söder som 
genomfärgat solskyddsglas i en grön nyans.

TRÄ
Sittytor i trä på terrass och i den stora exteriöra trappan, 
kompletterat med träinslag vid entréer bidrar till en 
taktil och vänlig skolmiljö. Naturfärgat trä återkommer i 
gemensamma ytor i skolans interiör och i övriga delar av 
skolområdets utvändiga miljö, samt som fasadmaterial 
på komplementbyggnader för förvaring av leksaker och 
redskap. 

BETONG
Utrymningsbalkongerna föreslås i naturfärgad
betong med en räfflad, matrisgjuten undersida. Framkanten 
täcks av smidestäcke.

SMIDE OCH PLÅTARBETEN
Smidesräcken, utrymningstrappor och plåtarbeten 
föreslås i sina naturligt förekommande färger utan 
målningsbehandling som varmförzinkat stål och aluzink 
alternativt varmförzinkad plåt med polyesterbeläggning i 
kulör silvermetallic. 

FÖNSTERPARTIER OCH PORTAR
Fönsterpartier och entrépartier föreslås med utsida i 
natureloxerad aluminium alternativt rostfritt stål. De stora 
portarna lackeras i en roströd kulör som ansluter till 
sockelvåningens glaserade tegel/klinker i jordfärger.

GRÖNT TAK
Det låglutande gröna taket ligger dolt från gatan bakom 
ytterväggen som förlängs och bildar sarg till taket. Takets 
grönska kan uppfattas från de höga bostadshusen som 
omger kvarteret, och bidrar till dagvattenhantering, 
grönytefaktor och biologisk mångfald. 

Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV SKOLA
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Bostadskvarter mot 
allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Vy längs Armégatan västerut (vy 4)

TYDLIGA STADSRUM
Kvarteret med flerbostadshus möter flera olika typer av 
stadsrum. Generellt gäller att gränsen mellan privat och 
allmän mark ska vara tydligt avläsbar i stadsrummet. 
Byggnaderna mot Armégatan placeras i fastighetsgräns 
och definierar gaturummet. Mot lokalgatorna finns i 
allmänhet förgårdsmark som markeras med växtlighet i 
upphöjda eller nedsänkta växtbäddar, vilka även hjälper till 
med dagvattenhanteringen. 

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Den upplevda tryggheten är en viktig aspekt i ett stadsrums 
popularitet. För att skapa en miljö som känns trygg att vistas 
i även under dygnets mörka timmar måste stor hänsyn tas 
till utformningen av stadsrummet och till hur bebyggelsen 
samspelar med gatan.

God belysning, överblickbarhet och orienterbarhet påverkar 
hur miljön upplevs. Fasader med många aktiva entréer, där 
bostadsentréer blandas med entréer till lokaler och andra 
verksamheter bidrar till en mer levande bottenvåning, vilket 
skapar en känsla av närvaro och trygghet. Kommersiella 
lokaler, och även bostadsentréer, kan bidra ytterligare till 
att skapa en tryggare miljö genom att förses med invändig 
belysning som är tänd nattid.

Projektet utförs med entréer vända mot gatan, generösa 
fönsterpartier vid lokaler och verksamheter samt god 
orienterbarhet. Alla entréer ska förses med god belysning 
och om ett längre avstånd skulle uppstå mellan aktiva 
entréer uppmuntras övrig fasadbelysning. Fastigheterna 
och gatans belysning ska komplettera varandra och 
tillsammans ge ett väl upplyst gaturum.
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Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus
VERTIKAL UPPDELNING
Projektets långa fasader delas upp i tydligt avläsbara 
huskroppar. Uppdelningen behöver inte nödvändigtvis 
sammanfalla med trapphusindelningen, det är viktigare att 
den görs på ett rytmiskt och välavvägt sätt. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

VARIERAD TAKFOT
Byggnadernas höjd och avslutning uppåt anpassas till vilken 
typ av stadsrum fasaden möter. Höjden trappar ner söderut 
och den lägre bebyggelsen som möter skolgården och 
Lokalgata 2 ges en mindre stadsmässig utformning med 
sadeltak, medan fasaderna mot Armégatan och Lokalgata 1 
avslutas med en indragen våning — så kallad kungsvåning.

Den indragna kungsvåningen kan utföras i ett avvikande 
material eller med samma material som resterande 
byggnad, men bör i det senare fallet ges åtminstone en 
subtil variation som t.ex. annan fogfärg eller murning. Taken 
utförs platta eller svagt lutande mot gården.

Referens: Bohusgatan, Skandia fastigheter, Göteborg
Arkitekt: Kanozi

Referens: Södra Värtan, TB-gruppen och HSB, Stockholm
Arkitekt: Kjellgren & Kaminsky samt Joliark
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Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

LEVANDE SOCKELVÅNING
Fasaden mot Armégatan är mycket viktig för upplevelsen av 
det nya stadsrummet och allra viktigast är sockelvåningen 
där arkitekturen upplevs i ögonhöjd. Sockelns utformning 
är av stor vikt för hur levande och trivsamt gaturummet 
uppfattas och ska därför utformas för att aktivera 
gaturummet närmast fasaden. 

Lokaler placeras strategiskt och utförs med generösa 
fönsterpartier. Entréer ska vara tydliga, inbjudande och väl 
omhändertagna, med en hög grad av öppenhet mot gatan. 
En portik öppnar mot gården.

För att ytterligare förstärka den tidigare nämnda vertikala 
uppdelningen kan sockeln med fördel variera i höjd mellan 
olika huskroppar.

Visualisering av hörnbyggnaden, Pavel Vavilov Studio
Arkitekt: Larsson Arkitekter

Referens: Brunnshög  centrum, ICA fastigheter, Brunnshög
Arkitekt: FOJAB Arkitekter

MARKERING AV HÖRN
För att tydligt markera kvarterets närvaro i stadsrummet 
utformas huskropparna i kvarterets hörn på ett annorlunda 
sätt än resten av kvarteret. 

Det nordvästra hörnet markeras genom avsaknad av 
indragen våning. Det nordöstra hörnet utgör den högsta 
delen av kvarteret och ges en slank och reslig karaktär. 
Byggrätten i detaljplanen har ett avskuret hörn och 
bebyggelsen utformas för att ta vara på detta. Huskroppen 
ges en stark volym där det avskurna hörnet fortsätter upp 
till högsta punkten och den indragna kungsvåningen gradvis 
försvinner genom att de indragna fasaderna vinklas ut mot 
hörnet. Greppet förstärker det vertikala i byggnaden och 
fungerar som en samtida version av ett hörntorn, som 
märker ut början på ett nytt kvarter. Lokalen vetter mot 
både Armégatan och lokalgatan och entrén placeras i det 
avskurna hörnet.

-< ......,.._ 
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STADSGATA
Fasaderna ska ges en stadsmässig och offentlig karaktär.  
Den långa fasaden bryts upp med en vertikal indelning 
som är något tätare än mot övriga stadsrum, vilket betonar 
vertikaliteten i bebyggelsen.

Sockelvåningen görs så öppen och inbjudande som möjligt 
med  publika lokaler i hörnen, uppglasade och indragna 
bostadsentréer, samt en portik öppen mot innergården.

Utkragande balkonger medges inte mot Armégatan i 
detaljplanen, men franska balkonger uppmuntras.  Mellan 
de markerade hörnen avslutas byggnaderna uppåt med en 
indragen våning - så kallad kungsvåning.

LOKALGATOR
Fasaderna mot lokalgatorna söder om hörnlokalerna ges 
en något mindre stadsmässig utformning, där fokus ligger 
på att byggnaderna skapar en trivsam boendemiljö, men där 
gestaltningen även ska bidra till gatumiljön. Den vertikala 
uppdelningen är mindre tät och sammanfaller i huvudsak 
med trapphusindelningen. Balkonger kragar ut från fasad.

Byggnadernas höjd trappas av söderut och avslutningen 
uppåt varierar mellan kungsvåning och sadeltak.

Byggnadernas möte med gatan mjukas upp av en smal 
förgårdsmark med planteringar och från andra våningen och 
uppåt finns utkragande balkonger. Sockelvåningen behöver 
inte ha samma publika karaktär som mot Armégatan, men 
är fortfarande en viktig del i byggnadens möte med mark 
och ska utformas med omsorg. Bostadskomplement som 
cykelrum och miljörum bör ha fönster i den utsträckning 
som är möjligt med hänsyn till placeringen i höjdled i 
förhållande till marknivån. Entréer ska även här upplevas 
som öppna och utformas generöst uppglasade.

Karaktär mot de olika 
stadsrummen

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Illustrerad fasadelevation mot Lokalgata 1 (mot öster) Illustrerad fasadelevation mot Armégatan (mot norr)

Förgårdsmark med 
plantering i regnbäddar

Balkonger mot lokalgata

Lokal löper runt hörnet

Portik till innergården

Kungsvåning

Lokal vid hörnet

Sadeltak

Öppning till innergården

Tydligt hörn
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Sockelvåning, lokaler 
och entréer

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Uppglasad publik lokal med generös invändig takhöjd

Portik med tegelväggar och trätak. Referens Slakthusområdet, Åke 
Sundvall, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Uppglasad lokal som upplevs öppen och välkomnande. Referens: 
Kv. New York, Wallenstam, Stockholm. Arkitekt: Wingårdhs

Upplyst portik med tegelomfattning leder in till innergård

Indragen och upplyst entréparti. Referens: Brf Ciceron, Nordr, Göteborg. 
Arkitekt: Krook & Tjäder.

Sockel ska utformas så att den blir en del av varje byggnads-
kropps arkitektur. Sockelns höjd kan variera mellan dubbel 
våningshöjd, en våningshöjd, halv våning eller endast en 
lägre sockel längs marken. Avvikande material mellan bot-
tenvåning och huskropp får förekomma, men övergången 
till sockel kan med fördel markeras med mer subtila vari-
ationer, så som olika murningstekniker, fogfärg, livförskjut-
ningar eller med en annan bearbetning av detaljer som till 
exempel fönsteromfattningar.

LOKALER
Längs Armégatan ska det finnas lokaler i bottenvåningen 
för att skapa stadsliv, mötesplatser, social gemenskap och 
attraktivitet. Lokalerna placeras strategiskt — i första hand 
i kvarterets hörn — och utförs med generösa glaspartier, 
antingen helt ner till mark eller med en låg bröstning. Skylt-
ning och eventuell utvändig belysning ska integreras med 
fasadgestaltningen.

PORTIK
En bred och hög portik kopplar ihop innergården med gatan 
och skapar gena vägar över gården för boende i kvarterets 
södra delar. Materialen i portiken kan vara samma som i 
omgivande sockel alternativt utföras i trä för en varm och 
ombonad känsla. Portiken behöver kännas omhändertagen 
och  vara väl upplyst kvällstid för att upplevas som trygg.

ENTRÉER
Bostadsentréer ska utföras generöst uppglasade och får 
gärna dras in från fasadliv — åtminstone mot Armégatan. 
Indraget ger ett naturligt väderskydd av entrén och ger möj-
lighet att anordna sittplatser för den som till exempel väntar 
på taxi eller färdtjänst. Ej uppglasade väggytor i de indragna 
entrénischerna bör utföras i trä, för en varm och taktil upple-
velse. Entréer till bostadskomplement (miljörum, cykelrum, 
tekniska utrymmen, garageport etc.) ska integreras med 
fasadgestaltningen i övrigt.

Indraget entréparti med sittplats. Dörr till bostadskomplement intill.
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Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Materialpalett

Skifferfasad. Referens Kv. SoHå, Sverigehuset, Göteborg. 
Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitek

Tegel med mönsterbildande detaljering. Referens: Blossom street,  
Mulbury, Manchester. Arkitekt: Tim Groom Architects.

Mjuk övergång mellan tegelkulörer . Referens: GascoigneEast, Be First, 
Barking. Arkitekt: White Arkitekter. 

Mjuk men tydlig övergång mellan tegelkulörer. Referens: Harbour Park, 
Köpenhamn . Arkitekt: Danielsen Architecture.

Putsfasad med tegelsockel. Referens: Kv. Brädgården, Bilcenterfastig-
heter i Sörmland, Nyköping. Arkitekt: Larsson Arkitekter.

FLERBOSTADSHUS
Kvarteret utformas med en sammanhållen material- och 
färgskala. Subtila variationer och genomtänka möten bildar 
en varierad stadsmiljö och en harmonisk helhet.

Kulörerna består av lugna och nedtonade jordfärger eller 
dova pasteller med mjuka övergångar och utan skarpa kon-
traster. Till exempel kan byte av fogkulör mellan två fält med 
i övrigt lika tegel ge rätt effekt snarare än att byta material 
eller söka en kontrasterande kulör. Fasaderna ska utformas 
med material som åldras väl och har en tidlös elegans, som 
exempelvis tegel, puts, betong, sten eller trä. Där betong an-
vänds ska det tillföra något till fasaden, såsom mönsterver-
kan i element, relief eller struktur. Eventuella elementskar-
var ska arbetas in i ett övergripande mönster.

Nordöstra hörnet kan med fördel utformas med ett mer 
expressivt fasadmaterial, som till exempel skiffer, cederträ-
spån eller plåt i form av överlappande rombiska fjäll. Fasad-
materialet får här gärna fortsätta hela vägen ned till mark, 
samt även återfinnas på den indragna våningens fasader, 
för att förstärka hörnbyggnadens närvaro i stadsrummet.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig kulör 
som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska vara 
neutral, men inte svart eller vit, exempelvis mörkt antracit-
grå eller mörk silvermetallic.

Fönster och fönsterdörrar bör utföras i en kulör som match-
ar plåtarbetena, eller plockar upp någon annan del av fasa-
dernas kulörer.

Material för sockelvåning väljs enligt principer som beskrivs 
i föregående avsnitt (Sockelvåning, lokaler och entréer).
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Förgårdsmark, 
balkonger & terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Förgårdsmark med nedsänkta regnbäddar mot gata. Referens: Hagsät-
ravägen, Stockholmshem, Rågsved. Arkitekt: Nyréns arkitektkontor.

Förgårdsmark med upphöjda regnbäddar mot gata. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Luckor dolda bakom grönska i upphöjd regnbädd. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Balkong med nätt pinnräcke.  Referens: Nobelberget, Atrium Ljungberg, 
Stockholm. Arkitekt: White Architects.

Terrass med nätt pinnräcke. Referens: Storgatan 66, Corner PP, 
Sundsvall. Arkitekt: Koncept arkitekter

Samma markbeläggning vid entré som på trottoar. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

FLERBOSTADSHUS
Förgårdsmarken mot lokalgatorna varierar i djup mellan 
1,5-2,5 meter. Den är inte avsedd att användas för uteplat-
ser, utan i första hand för grönska i form av så kallade regn-
bäddar som hjälper till att fördröja och rena dagvatten, cy-
kelparkering där sådan ryms, samt för uppstigningsschakt 
från det nya skyddsrummet. Uppstigningsschakten ska ut-
formas så osynligt som möjligt med markluckor i samma 
material som intillliggande marktyta, alternativt döljas av 
planteringar. 

Regnbäddar, cykelparkering och markbehandling vid entré-
er ska utformas med omsorg och samordnas med utform-
ningen av gaturummet i stort.

Balkonger och terrasser på sidor som vetter mot gata ska 
utformas med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både 
nättare  och mer gediget intryck. Eventuellt bullerskydd på 
insidan av pinnräcke ska utformas i glas med dolda infäst-
ningar och bör vara möjligt att snäppa loss vid putsning.
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Utformning av radhus 
mot allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Vy längs Krysshamamrvägen västerut (vy 5)

Bebyggelsen ska vara av radhustyp, där varje enhet 
har sin egen utvändiga entré. I huvudsak är entréerna 
vända mot Krysshammarvägen, med sekundärentréer i 
suterrängvåningen mot Armégatan. Suterrängvåningen är 
tänkt att kunna fungera som uthyrningsdel med egen ingång. 
Där höjdförhållandena medger kan suterrängdelen komma 
att utgå och istället bli en fristående, mindre loftlägenhet. I 
den västra längan medges även centrumverksamheter 
i detaljplanen, vilket innebär att suterrängdelen skulle 
kunna nyttjas som helt fristående lokaler, eller som bokaler 
tillhörande radhusen.

Husen utformas som stadsradhus, vilket bland annat 
innebär att de får en förhållandevis direkt relation till gatorna 
jämfört med traditionella radhus, som annars brukar ha 
mer tomtmark på både fram- och baksida än vad som är 
aktuellt här.  Utformningen av entréer, utvändiga trappor, 
markbehandling och planteringar bör därför ges särskild 
omsorg, så att de tillför kvaliteter både till gatan och för de 
boende. 

Fasaderna ska tillföra gatorna en rytm och utformas med 
en högrest och stadsmässig karaktär — framförallt mot 
Armégatan. Mot Krysshammarvägen är skalan något 
lägre och gaturummet intimare, men för att hålla samman 
gestaltningen bör fasaderna mot den sidan utformas på 
samma sätt som på andra sidan. 

Taken utgör byggnadernas femte fasad och eftersom 
radhusen är lägre än större delen av den omgivande 
bebyggelsen kommer dessa att ses av många kringboende. 
Både av den anledningen och för att bidra till rening och 
fördröjning av dagvatten bör taken utformas som gröna tak, 
med exempelvis sedumtäckning.
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Gestaltningsprinciper
Radhus

VARIERADE VOLYMER MED INDRAGNA 
TERRASSER 
Radhusen ska enligt detaljplanen utformas med indragen 
våning och terrass högst upp. Mot Krysshammarvägen, där 
det finns möjlighet till bullerdämpad utevistelse, görs detta 
som ett större enhetligt indrag för alla radhus, vilket tar ner 
skalan och ökar solljusinfallet mot gatan. 

Mot Armégatan skapas en mindre terras med en volym 
bredvid som sträcker sig fram till det huvudsakliga fasadlivet. 
Det ger möjlighet till privat utevistelse även på den soligare 
sydsidan och skapar samtidigt en livfull och tandad volym 
som betonar radhusens vertikalitet och ger ett mer  högrest 
och stadsmässigt intryck.

VERTIKAL UPPDELNING
Radhusen ska utformas som stadsradhus, med relativt 
smala och högresta enheter, där varje enskilt radhus tydligt 
framträder. Det bryter upp den horisontalitet som annars 
kan bli dominerande i en radhuslänga och ger ett mer 
stadsmässigt intryck. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

Stuprör placeras i anslutning till gränsen mellan 
radhusenheter, för att förstärka uppdelningen.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Referens: Svindersberg, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Referens: Ruby Lucy Hotel London, The Max Barney Estate, London. 
Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.
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Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Materialpalett

Tegelfasad med reliefverkan. Referens: Harild Hus, Carlsberg Byen, 
Köpenhamn. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, NORD Arkitekter 

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Corner House, Derwent London, London. Arkitekt DSDHA.

Fasader med vertikal uppdelning och reliefverkan. Referens: Ruby Lucy 
Hotel, London. Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.

Fasader i olika material med reliefverkan. Referenser: ORTUS, London, 
Duggan Morris Architects // Wuddhouse1, Sigtuna. White Arkitekter // 

Östra Sala Backe, Uppsala. Scott Rasmusson Källander.

RADHUS
Även radhusen ska utformas med en sammanhållen mate-
rial- och färgskala som ger en harmonisk variation.

Fasaderna ska utformas med material som åldras väl och 
har en tidlös elegans, som tegel och trä. Eventuella inslag av 
betong ska tillföra något till fasaden, såsom mönsterverkan, 
relief eller struktur. Eventuella elementskarvar ska arbetas 
in i ett övergripande mönster.

I enlighet med beskrivningen i avsnittet Gestaltningsprinci-
per ska enskilda radhus ges ett material eller en kulör som 
skiljer det från de närmaste grannhusen. Kulörerna ska be-
stå av lugna jordfärger och förslagsvis kan tre tegelkulöer 
användas. Övergången mellan kulörerna ska vara mjuk. 

Den indragna översta våningen bör utformas i trä, vilket till-
för värme och ger ett lättare intryck. För att gifta ihop den 
översta våningens träfasader med tegelfasaderna nedanför 
föreslås en underindelning av fasaderna med reliefer/profi-
leringar som återkommer både ovanför och under gränsen 
mellan de olika materialen.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig ku-
lör som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska 
vara neutral men inte svart eller vit, som exempelvis mörkt 
antracitgrå eller mörk silvermetallic. Stuprör bör placeras 
i nära anslutning till där fasaden byter material, för att för-
stärka indelningen i enskilda radhusenheter.

Fönster bör utföras i en kulör som matchar plåtarbetena, 
eller plockar upp någon annan del av fasadernas kulörer. 
Dörrar bör utföras i trä alternativt i en kulör som matchar 
fönster och plåtarbeten.

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Harbour Park, Köpenhamn. Arkitekt: Danielsen Architecture
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Förgårdsmark & 
terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Förgårdsmark med regnbädd och upphöjd bostadsentré.  Referens: 
Visualisering av projekt i Göteborg. Arkitekt: Liljewall Arkitekter.

Förgårdsmark med upphöjd bostadsentré.  Referens: GascoigneEast,
Be First, Barking. Arkitekt: White Arkitekter.

Förgårdsmark med utrymme för mindre uteplats.  Referens:  Kunstner-
karréen, KPC, Ørestad. Arkitekt Årstiderne Arkitekter.

Förgårdsmark mot Krysshammarvägen med utrymme för mindre 
uteplats och häck mot gata. Visualisering: Pavel Vavilov Studio.

Träfasad och nätt pinnräcke mot terrass ovan tegelfasad. Referens: 
Milstena Skarpäng, Aros Bostad, Täby. Arkitekt: Dinell Johansson. 

Träfasad på indragen våning ovan tegelfasad. Referens: Trädgårdsback-
en, Resona, Solna. Arkitekt Dinell Johansson.

RADHUS
Mot Armégatan finns en mindre förgårdsmark — ca 2 meter 
djup — medan djupet på den del av kvartersmarken som 
inte får bebyggas mot Krysshammarvägen varierar mellan 
ca 5,5-6,9 meter. Mot Krysshammarvägen ryms en mindre 
uteplats på förgårdsmarken och det finns även utrymme på 
kvartersmark för en rad med kantstensparkering samt ett 
allmänt tillgängligt gångstråk mellan parkeringsraden och 
förgårdsmarken. Gångstråket och angörinsraden bör ges 
en egen markbehandling som tydliggör gränserna, genom 
till exempel en annan kulör eller grovhet på ballasten i det 
fall att asfalt används.

Förgårdsmarken ska ges en egen markbehandling med 
exempelvis marksten som tydligt markerar gränsen mellan 
det privata och det offentliga rummet. Mot Armégatan finns 
stuprör som avvattnar terrasserna. Vattnet från dessa kan 
med fördel ledas till upphöjda växtbäddar. Växtbäddarnas ut-
formning ska integreras med gestaltningen i övrigt och kan 
exempelvis utföras i betong, sten eller cortenstål.  Plante-
ringar ut mot gatan ska vara enhetliga och bör därför skötas 
av en samfällighet eller bostadsrättsförening. Utformningen 
av förgårdsmarken ska samordnas med utformningen av 
gaturummet i stort. 

Mot Krysshammarvägen ligger entrédörrarna i gatunivå, 
medan färdigt golv i bostäderna ligger något upphöjt i för-
hållande till Armégatans marknivå, vilket  ger mindre insyn 
och även innebär att sekundärentréerna där nås via utvän-
diga trappor. Trappornas utformning ska vara genomtänkt 
och fungera väl med den övriga gestaltningen. Trappräcken 
ska vara av samma sort som terrassräcken.

Terrasser och eventuella franska balkonger ska utformas 
med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både nättare  och 
mer gediget intryck. Insyns- och bullerskärmar ska utfor-
mas så att de hänger samman med gestaltningen i övrigt 
och inte göras högre än nödvändigt.
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INFILTRATIONSSTRÅK
Ett infiltrationsdike i planteringen längs Kristinelundsvägen 
föreslås. Detta bidrar till ett synligt och naturlikt sätt att 
omhänderta dagvatten.

FOTBOLLSPLAN
Terrängen lutar från norr till söder i området.
I den södra delen av skolgården ligger fotbollsplanen och 
kan utnyttjas för infiltration av dagvatten i konstgräsplanens 
underbyggnad. Åtgärder krävs för att minska spridning av 
mikroplaster.

Inlopp för regnväxtbäddInfiltrationsstråk med slänter av äng

Regnväxtbädd med perenn- och buskplanteringGrönt tak. Foto: Veg Tech

Den nya bebyggelsen som föreslås i planområdet innebär 
att det blir mer hårdgjorda ytor än tidigare. För att hantera 
den ökade mängden dagvatten föreslås flera åtgärder som 
både fördröjer och renar dagvattnet innan det leds vidare till 
dagvattensystemet. Nedan följer förslag på åtgärder som 
kan implementeras inom hela planområdet. 

GRÖNA TAK
Hela skolbyggnadens tak utförs som grönt tak. Även en del 
av taket på flerfamiljshuset blir grönt. De gröna taken bidrar 
till att främjar den biologiska mångfalden samt renar och 
fördröjer takdagvatten. 

REGNVÄXTBÄDDAR
Nedsänkta alternativt upphöjda regnväxtbäddar fördröjer 
och renar dagvatten. Det synliggör också dagvattnet och 
skapar goda förutsättningar för växtlighet samtidigt som det 
ger ett estetiskt värde. 

SKELETTJORD
Vid tunneln där det finns en lågpunkt föreslås träd i 
skelettjord som fördröjer och renar samtidigt som det 
möjliggör för träd i en annars hårdgord yta.

MAKADAMMAGASIN
Hårdgjorda ytor i anslutning till radhusen samt från 
Krysshammarvägen föreslås ledas till makadammagasin. 
Dagvatten från Armégatan kan också ledas till magasin 
alternativt skellettjordar.

Dagvattenhantering
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Återplanteringsplan

I samband med att träd tas ner för att ge plats åt den nya 
skolan och bostäder föreslås plantering av nya träd. De nya 
träden har valts ut för att förstärka befintliga ekologiska 
värden samt för att den nya bebyggelsen ska bäddas in 
kvartersstrukturen. 

Det föreslås också hur buskskiktet kan utformas utifrån 
ståndort, önskad funktion och estetiska värden. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 

-

FÖRKLARINGAR 

BEFINTLIGT TRÄD SOM SPARAS 

BEFINTLIG EK SOM SPARAS 

BEFINTLIG LÖNN SOM SPARAS 

FÖRESLAGEN NY EK 
Stomf. min 20-25 

FÖRESLAGEN NY LÖNN 
Stomf. min 20-25 

FÖRESLAGET NYTT LÖVTRÄD 
Stomf. min 14-16 

FÖRESLAGEN FLERSTAMMIG SOLITÄRBUSKE 
BLOMMANDE/BÄRANDE 

FÖRESLAGET BLOMMANDE/ 
BÄRANDE BUSKAGE 

FÖRESLAGEN PERENNYT A ALT. REGNBÄDDSYT A 

FÖRESLAGEN ÄNGSYT A 

ANMÄRKNINGAR 

YTOR MED BLOMMANDE/BÄRANDE BUSKAGE KAN MED FÖRDEL 
ÄVEN INNEHÅLLA YTOR MED PERENNPLANTERINGAR. 

ÄNGSYTOR FÖRESLÅS KLIPPAS NÄRMAST VÄGYTA (ca 0,5-1m) SAMT RUNT TRÄD. 

ÖVRIGA GRÖNYTOR (KLIPPTA GRÄSYTOR, ÖVRIGA BUSKPLANTERINGAR mm.) 
REDOVISAS INTE I ÅTERPLANTERINGSPLANEN. 

TOTALT REDOVISAS 81 st NYPLANTERADE TRÄD, VARA 22 st ALLETRÄD. 
4 st FÖRESLÅS VARA EKAR OCH 41 st LÖNNAR. 

(ANTAL BORTTAGNA LÖNNAR INOM PLANOMRÅDET, 74 st.I 
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20/3  09:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

20/3  14:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

20/3  12:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

20/3  17:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16
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Solstudier, vår/höst

Skuggning vid vårdagjämning (20 mars)
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21/6  09:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

21/6  14:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

21/6  12:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16

21/6  17:00LLP                            HUVUDSTA SKOLA                         SOLSTUDIE                            2021-08-16
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Solstudier, sommar

Skuggning vid sommarsolstånd (21 juni)
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1 ANVÄNDNING OCH ANSVAR 
Denna miljöplan omfattar miljökrav för projekterings- och byggskede. Miljöplanen är anpassad till 
projektet och beskriver de krav som ställs av Besqab och med anledning av att byggnaden ska 
Svanenmärkas.   

Miljöplanen är ett styrande dokument som kan uppdateras vid behov under projektet. Miljöplanens krav 
ska efterlevas, arbetas in i handlingar och följas upp under projektet. Projektörer och entreprenörer 
ansvarar för att underentreprenörer och anlitade projektörer har kunskap om och följer Svanens samt 
Besqabs krav. 
 
Miljökrav finns redovisade i detalj i kontrollplan för miljö som är ett separat dokument. Se även Svanens 
kriterier på Svanens hemsida 
(https://www.svanen.se/contentassets/7abc01dd391b4dc4b6d7d5627574cd20/kriteriedokument_089_
smahus-flerbostadshus-och-byggnader-for-skolor-och-forskolor-089_svenska.pdf).  
För att underlätta uppföljning av krav som rör byggvaror och liknande finns det en separat ”Checklista 
för val av byggvaror vid Svanenmärkning” (se bilaga).  
 
Version av kriteriedokument som används av projektet: Projektet kv. Blåmesen följer Svanens 
kriteriedokument 089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.13. 
 
 
 

2 PROJEKTORGANISATION 
Projektorganisation (Besqab): Se projektets adress och distributionslista på Verket 
Projektledare och miljöansvarig (Besqab): Anders Dahlström 
Miljösamordnare (extern): Se projektets adress och distributionslista på Verket 
 
Projektörer (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 
Entreprenörer (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 
Sakkunniga (externa): Se projektets adress och distributionslista på Verket 
Avfallsentreprenör (ramavtal): Wiklunds Åkeri 
 
Respektive entreprenör ska i sin organisationsplan ange vem som är miljöansvarig för den egna 
entreprenaden samt kontaktuppgifter under arbetstid till personen i fråga.  
 
 
 

3 BESQABS MILJÖPOLICY 
Vår policy är att i alla sammanhang värna om vår natur- och livsmiljö genom: 

• Natur- och klimatanpassning av byggnader 

• Teknik för god energihushållning och klimateffektiva lösningar. 

• Beprövade metoder samt att med sunda och återvinningsbara material skapa en god arbets- 
och boendemiljö. 

• Planering för ett lokalt omhändertagande av och minimal mängd restprodukter samt effektiv 
materialhantering.  

• Information och utbildning ge ökad insikt och förståelse för vårt gemensamma miljöansvar. 

• Bedriva verksamhet på huvudkontoret i en miljöcertifierad byggnad.  
 

BESQAB 
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För kv Blåmesen arbetar vi även, parallellt med Svanen, mot Solna kommuns dokument ”Mot ett 
hållbart Solna”. Där lyfts tre fokusområden  

• Hållbar stadsutveckling  

• Effektiv resursanvändning 

• God livsmiljö 
Dessa fokusområden möts på ett bra sätt upp av svanens kravställningar (se Miljökontrollplan Blåmesen 
samt Svanens kriterier).    
 
 

4 VAL AV BYGGVAROR, PRODUKTER ETC. 
Byggvaror, material, produkter etc. ska utvärderas med hjälp av och registreras i SundaHus. Svanen 
ställer omfattande krav på byggvaror, kemiska produkter och har många obligatoriska krav som måste 
följas så det är mycket viktigt att kraven följs och dokumenteras på rätt sätt. Kontroll och registrering av 
byggvaror och liknande ska vara före eller i fas med projektet. Mer information finns i dokumentet 
”Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning” (se bilaga). Som stöd vid val av byggvaror och liknande 
finns ”Checklista för val av byggvaror vid Svanenmärkning” (se bilaga).   
 
Besqab ansvarar för att bjuda in projektörer och entreprenörer till SundaHus. I SundaHus går det att se 
vilka byggvaror och produkter som är godkända att använda utifrån Svanens krav. Varor märkta med 
Svanen eller EU Ecolabel ska väljas i första hand. Besqab ställer krav på att byggvaror i första hand ska ha 
bedömning A eller B i SundaHus men Svanens krav är överordnade.  
 
 
 

5 FUKT  
Krav som rör fukt beskrivs i Svanens kriteriedokument. Åtgärder för att motverka problem med fukt ska 
dokumenteras och följas upp kontinuerligt under projektering och produktion. Arbetssätt hos 
projektörer, entreprenörer och underentreprenörer ska följa metodiken Bygga F. Entreprenörers 
egenkontroll ska även omfatta fuktsäkring.  
 
 
 

6 AVVIKELSER OCH AVSTEG 
Om något krav inte kan klaras ska det meddelas projektledaren skriftligt genom att fylla i ”Anmälan 
avvikelser för projekt med Svanenmärkning” (se bilaga), med kopia till miljösamordnare, så snabbt som 
möjligt. Avvikelser ska motiveras tydligt och får absolut inte genomföras innan projektledaren har 
godkänt det. Projektledaren får stöd av miljösamordnare och Svanens handläggare för att avgöra om 
avsteg kan genomföras eller inte.  
 
Det är ytterst viktigt att krav för Svanenmärkning följs.  
 
Om någon fraktion för källsortering av byggavfall skulle saknas, skall detta meddelas till Besqabs 
platsorganisation. Även om någon upptäcker att sortering har skett i fel fraktion, är denne skyldig att 
omgående meddela Besqabs platsorganisation. Den som upptäcker felet är inte ansvarig för 
åtgärdandet av det, förutsatt att det inte förorsakats av denne samt att meddelandeskyldigheten är 
uppfylld. 
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7 PROJEKTRUTINER 
 

7.1 Projektstyrning 
Besqab använder ett verksamhetssystem som heter VERKET, som både är ett 
dokumenthanteringssystem samt ett projekt- och styrningsverktyg. Denna fungerar som en gemensam 
plattform för informationshantering i projekten. Utifrån en särskild mappstruktur kan både externa och 
interna ta del av informationen.  

7.2 Projektering 
Under projektering ska miljökrav arbetas in i underlag. Exempel på viktiga moment är att utreda 
energiförbrukning, dagsljus, säkerställa att föreskrivna produkter klarar krav och att arbetet med 
fuktsäkerhet startar tidigt. Besqab ansvarar för att uppdatera dokumentet ”Egenkontroll för miljö med 
Svanenmärkning” (se bilaga) så att projektspecifika krav från exempelvis detaljplan och 
tillsynsmyndigheter läggs till i egenkontrollen och följs upp.   
 

7.3 Produktion 
Alla entreprenörer ska hålla sig informerade om krav, rutiner och mål som rör miljö inkl. 
Svanenmärkning. Entreprenörer ansvarar för att underentreprenörer får information och följer krav.  
 
Under produktionen kommer Besqab och genomföra miljöronder på plats för att följa upp hur miljökrav 
efterlevs. I samband med miljöronder hålls även möte med entreprenörs miljöansvariga.  
 
Entreprenörer och underentreprenörer ansvarar för att egenkontroller avseende miljö genomförs 
regelbundet. Det ska ske genom fastställd kvalitetsplan som redovisar när, hur och vad som kontrolleras. 
Anteckningar ska fortlöpande arkiveras med övriga miljödokument för framtida eventuell felsökning. 
Entreprenörer ska fylla i Besqabs mall ”Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning” (se bilaga). 
Dokumentet ska stämmas av efter hand under entreprenadtiden med miljösamordnaren och 
projektledningen.  
 
Exempelvis måste rutin finnas för att säkerställa att byggpersonal inte själva köper in 
byggmaterial/kemprodukter ”vid behov” från exempelvis närmaste bygghandel. För att undvika onödiga 
misstag och risk att ta fel produkt, samt för att Svanen kan genomföra egna miljöronder på plats, ska 
bara byggvaror, kemprodukter och liknande som uppfyller projektets krav finnas på plats. Övriga ska 
ovillkorligen tas bort från arbetsplatsen.  

7.4 Uppföljning 
Uppföljning av vald miljömodell sker vid varje prognos (4 ggr/år). Uppföljning av projektet i samband 
med beslutspunkter (8 st.), som månadsvis rapporteras till produktionsledning och ledningsgrupp efter 
varje fas. Energiberäkningar uppdateras och stäms av löpande. Aggregerade energimål, avfallsmål i 
nyproduktionsprojekt stäms övergripande av vid årsredovisningen.  

 
 

8 UTBILDNING 
Alla som arbetar på arbetsplatsen ska vid inskrivning bli informerade om miljökrav och att det finns 
särskilda krav för Svanenmärkning. Underentreprenörer ska vid minst två tillfällen få mer detaljerad 
information om miljökrav i samband med möten för produktionssamordning. Ambitionen är att alla 
underentreprenörers arbetsledare ska ha deltagit vid minst ett av tillfällena.  

BESQAB 
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9 DOKUMENTATION AV BYGGVAROR 
För aktuell projektdokumentation av produkter skall SundaHus miljödatabas användas av konsulter och 
entreprenörer. Alla aktörer i projektet har tillgång till databasen. Verktyget används för att säkerställa 
medvetna materialval samt systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads livscykel. 
En del av de obligatoriska kraven för Svanenmärkning som berör kemiska produkter, byggprodukter, 
byggvaror och material, kan säkerställas genom SundaHus med ett aktiverat Svanenfilter.  
 
 
 

10 BILAGOR  
• Miljökontrollplan Blåmesen 
• INSTRUKTION Checklista för val av byggvaror vid Svanenmärkning (Dokumentet är frivilligt att 

använda och beskriver översiktligt de krav som ställs för Svanenmärkning.) 
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=23040790 
 

• O1-O41_MALL Egenkontroll för miljö med Svanenmärkning (Dokumentet används för 
uppföljning och ska fyllas i av entreprenörer. Avstämning sker med miljösamordnare och 
projektledning.)  
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=31486318 
 

• O14_O16-O23_O25_O29_O38 MALL Anmälan avvikelser för projekt med Svanenmärkning 
(Blankett för ansökan om avvikelse, entreprenör → Besqab).  
https://secure.webforum.com/besqab/doc/getdoc.ashx?refID=12932056 
 

• Svanens kriterier: 
https://www.svanen.se/contentassets/7abc01dd391b4dc4b6d7d5627574cd20/kriteriedokume
nt_089_smahus-flerbostadshus-och-byggnader-for-skolor-och-forskolor-089_svenska.pdf 
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MILJÖKONTROLLPLAN Blåmesen Upprättad av: C Johansson 2021-11-09

Rev. B 2021-12-02

Miljökontrollplanen skall uppdateras vid projektering och genomförande

Mål / Krav

A
kt

ue
llt

Ej
 a

kt
ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Projektering

Sanering av mark och grundvatten
Projektet genomför en miljöteknisk 
markundersökning. 

x Besqab Vid produktionsstart 
utförs miljöteknisk 
markundersökning.

Projektet bedömmer behovet av sanering av 
förorenad mark och grundvatten.

x Besqab

Om halter överstiger aktuella riktvärden utförs 
sanering av berörda delar

x Vid halter som överskrider 
aktuella riktvärden utförs 
sanering för att uppnå KM

Miljöklassning
Besqabs egenregi projekt skall följa och 
förbereda metodiken i Svanen för att visa på 
ansvar för kvalitet och hållbarhet.

x https://www.svanen.se/contentas

sets/7abc01dd391b4dc4b6d7d562

7574cd20/kriteriedokument_089_

smahus-flerbostadshus-och-

byggnader-for-skolor-och-forskolor-

089_svenska2.pdf

Besqab
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Mål / Krav

A
kt

ue
llt

Ej
 a

kt
ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Materialval med hänsyn till miljö och hälsa

Minska användandet av farliga ämnen samt 
dokumentera inbyggda material. Föra loggbok 
samt bedöma inbyggda material enl vald databas

x Föra loggbok i projektet och 
bedöma inbyggda byggmaterial 
enl.  Byggvarubedömningen, 
Sunda Huseller Basta

Besqab Välja material som i BVB 
rekommenderas eller 
accepteras resp i Sunda 
hus A, B eller finns med i 
Basta-listan 

FSC märkta varor skall väljas x Besqab
Tryckimpregnerat vike skall undvikas x Besqab
Närproducerat material ska prioriteras x Besqab
Tropiska träslag ska inte väljas x Besqab
Undvik koppar och zink där urlakning kan ske x Besqab

Energianvändning- effektivitet
Minska nyproducerade bostäders beräknade 
energibehov exkl hushålls- och verksamhetsel.  
För flerbostadshus 90 % av BBR 29. För småhus 
gäller 85 % av BBR 29

x Energiberäkning i IDA utförs 
under projekteringen

Besqab Besqab följer svanen och 
uppfyller de krav på 
energianvändning som 
ställs där, men 
eftersträvar lägre 
energiförbrukning

Nya byggnader ansluts till fjärrvärmenätet. 
Alternativt presenteras ett mer miljövänligt och 
energieffektivt alternativ (som ej leder till ökad 
användning av köpt el)

x Besqab

Teknik och åtgärder som underlättar för 
användarna att spara energi och leva energisnålt 
integreras i projektet (t.ex individuell mätning, 
rörelsestyrd belysning 
värmeväxlare/återluftspump)

x Besqab

Energisnåla vitvaror x Besqab
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Mål / Krav

A
kt

ue
llt

Ej
 a

kt
ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Avfallshantering- effektiva tekniska system Sopsug planeras i 
området

Sopsug planeras i området
Källsorteringsstation med minst sex fraktioner ska 
finnas i anslutning till flerbostadshus med fler än 
åtta boendeenheter

x Besqab

Fyra fraktioner ska finnas i den resp. 
boendeenhet. 

x Besqab

Transportsystem
Parkeringsplats för cykel anordnas väderskyddat, 
stöldsäkert och lättillgängligt enl. 
cykelparkeringsnorm

x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Projektet möjliggör för mobilitetslösningar x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Laddmöjlighet för elfordon anordnas i anslutning 
till planerade flerbostadshus.

x Besqab Min 50% 
parkeringsplatserna 
förses med laddmöjlighet 
och det förbereds för en 
större andel. 

Dagvattenhantering- långsiktigt hållbar Enl. Solnas 
dagvattenstrategi och  
Solnas 
dagvattenutredning utförd 
i samband med 
detaljplanearbetet för kv 
Blåmesen
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Mål / Krav

A
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Ej
 a
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ue

llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Lokalt omhändertagande och fördröjning av min 
20mm nederbörd

x Besqab ingår även för att ge 
poäng i Svanen

Gröna tak på norra delen av kvarteret och på 
komplementbyggnader

x Besqab

Genomsläppligt material skall användas på 
innergårdens gångstråk

x Besqab

Grönytor för biologisk mångfald
Gatu-, park- och naturmarksträd samt annan 
vegetation såväl intill Exploateringsområdet, som 
intill eventuellt område för byggetablering utanför 
Exploaterings¬området, skadas inte under den tid 
exploateringen genomförs 

x (Se mer under punkten 
3.7 i 
Exploateringsavtalet).

Anläggning av grönytor och växtbäddar där växter 
tillskapas erfoderligt växtdjup. Till växtbäddar kan 
dagvatten ledas. 

x Besqab

Komplementsbyggnader skall förses med 
sedumtak

x Besqab

Ljudmiljö och vibrationer

Sida 4 av 7



Mål / Krav
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Lägenheter utförs med ljudklass B mellan 
lägenheter samt mot trafikbuller

x Besqab Ca 80% av sovrummen 
vetter mot sida där 
bullernivån understiger 
55dBA. Kvartersformen är 
sådan att enkelsidiga 
lägenheter till viss del 
måste byggas för att 
kunna utnyttja byggrätten 
fullt ut (överenskommet 
under detaljplanearbetet). 

Radon
Bostäder projekteras för att klara en radonhalt 
<100 Bq/m3 luft

x Besqab

Dagsljus
I småhus och flerbostadshus ska gällande 
nationellt krav på antingen dagsljusfaktor (DF) 
eller Dagsljustillgång uppfyllas i minst ett 
vistelserum per boendeenhet.

x Besqab

Inomhusluft
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
ventilation och luftkvalitet följs. Ventilation ska 
uppföras med friskluftsintag vänd bort från 
Armégatan

x Besqab
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Mål / Krav

A
kt
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llt
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Gröna elavtal väljs Så snart det är möjligt 
kopplas projektet in på 
fjärrvärmenätet. När 
produktion närmar sig tas 
fler lösningar fram i 
samråd med staden

Effektivt transportsystem (byggskedet)
Fordon och arbetsmaskiner som används på 
byggplatsen eftersträvar så låg miljöpåverkan 
som möjligt

x Besqab Krav ställs på leverantörer 
vid upphandlig bla på 
bränsle. Detta är något 
som bevakas vid 
upphandling.

Transporter till och från byggarbetsplatsen 
eftersträvar så låg miljöpåverkan som möjligt.

x Besqab Krav ställs på leverantörer 
vid upphandlig bla på 
bränsle. Detta är något 
som bevakas vid 
upphandling.

Avfall (byggskedet)
Byggavfall sorteras för återanvändning el. 
materialåtervinning

x Besqab Min 50% av byggavfallet 
skall sorteras för 
återanvändning eller 
materialåtervinning. P-
krav 13 i Svanen

Fukt
Ett fuktskyddsprogram upprättas och en 
fuktskyddsansvarig utses tidigt i projektet

x
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Mål / Krav
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llt Uppföljning av: Ansvarig: Kommentar:

Minimera risken för fuktskador och dokumentera 
fuktskyddsarbetet

x Använda fuktsäkerhetsmallar i 
projekterings- och 
produktionsskedet

Besqab
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Fladdermusinventering i Huvudsta, 
Solna Stad 
Inför detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. 2021 

	

Inledning 

Uppdraget 
Miljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	2021	på	uppdrag	av	Besqab	AB	utfört	en	 inventering	av	
fladdermusfaunan	 i	 området	 kring	 Tallbackaskolan,	 söder	 om	 Armégatan	 i	 Huvudsta,	 Solna	
kommun.	Bakgrunden	till	uppdraget	är	ett	pågående	detaljplanearbete	för	kvarteren	Blåmesen	
m.fl,	 där	 bland	 annat	 den	 befintliga	 Tallbackaskolan	 ska	 rivas	 och	 ersättas	 med	 ny	 skola,	
flerbostadshus	och	radhus	(figur	1).		

Syftet	med	inventeringen	är	att	i	utredningsområdet	identifiera	eventuella	håligheter	i	alléträd	
eller	 byggnader	 som	 kan	 användas	 som	 boplatser	 av	 fladdermöss,	 samt	 att	 identifiera	 vilka	
fladdermusarter	som	rör	sig	i	området	under	högsommaren.		

Utredningsområdet 
Utredningsområdet	 ligger	 i	 Huvudsta,	 Solna	 kommun	 och	 omfattar	 ca	 2,5	 hektar	 (figur	 2).	
Området	består	 idag	 av	 skolbyggnader,	 en	 fotbollsplan	 samt	kringliggande	 träd,	 bland	annat	 i	
form	av	allér.	Söder	om	området	finns	Hufudsta	gård	samt	Ulvsundasjön.	De	gång-	och	cykelvägar	
som	löper	utmed	utredningsområdet	samt	skolområdet,	är	belysta.	

Kortfattat om fladdermöss 
Enligt	 artskyddsförordningen	 4	 §	 2	 punkten	 är	 det	 förbjudet	 att	 avsiktligt	 störa	 djur,	 särskilt	
under	 djurens	 parnings-,	 uppfödnings-,	 övervintrings-	 och	 flyttningsperioder.	 Enligt	
artskyddsförordningen	4	§	4	punkten	är	det	 förbjudet	att	 skada	eller	 förstöra	 fladdermössens	
fortplantningsområden	 eller	 viloplatser,	 oavsett	 om	 det	 sker	 avsiktligt	 eller	 oavsiktligt	
(Naturvårdsverket,	 2009).	 Enligt	 EUROBATS-avtalet,	 som	 Sverige	 har	 ratificerat,	 skall	 också	
områden	som	är	viktiga	för	fladdermössens	bevarandestatus	skyddas	från	skada	eller	störning,	
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förutsatt	 att	 detta	 är	 ekonomiskt	 och	 socialt	 genomförbart.	 Dessutom	 skall	 viktiga	
födosöksområden	för	fladdermöss	skyddas	(EUROBATS,	1994).	

Studier	 har	 visat	 att	 viktiga	 habitat	 för	 fladdermöss	 inkluderar	 vattendrag,	 våtmarker,	 linjära	
element,	halvöppen	skog	och	trädklädda	betesmarker	(Walsh	m.fl.,	1995;	Russo	&	Jones,	2003;	
Russ	&	Montgomery,	2002;	de	Jong,	1994).		

	

	
Figur	1.	 	Illustrationsplan	där	möjlig	utformning	i	enlighet	med	detaljplanen	framgår.	Källa:	PE	
Teknik	och	Arkitektur	genom	Solna	Stad.	

Metod 
Eftersök	av	boplatser	för	fladdermöss	utfördes	18	juni	2021	genom	besök	under	dagtid.		

Metoden	syftar	till	att	identifiera	viktiga	boplatser	som	är	av	betydelse	för	fladdermöss,	såsom	
yngelkolonier	eller	viktiga	viloplatser	under	sommaren	och	vintern,	då	dessa	miljöer	är	skyddade	
enligt	artskyddsförordningen.	Boplatser	kan	utgöras	av	hålträd,	byggnader,	grottor	eller	sprickor.	
I	stadsmiljö	är	äldre	träd	och	äldre	hus	ofta	lämpliga	koloniplatser	för	fladdermöss.		

Fältundersökningen	består	i	att	inventeraren	okulärt	noterar	förekomst	av	potentiella	boplatser.	
Varje	 potentiellt	 boplatsobjekt	 bedöms	 utifrån	 ett	 antal	 parametrar,	 för	 träd	 bedöms	 bl.a.	
förekomst	av	hål,	 lös	bark,	sprickor	eller	andra	skador.	I	sällsynta	fall	kan	även	observation	av	
exkrement	från	eller	observation	av	fladdermöss	göras	vilket	är	en	stark	indikation	på	förekomst	
av	 viloplats	 eller	 reproduktionsplats.	 Utifrån	 dessa	 parametrar	 får	 objekten	 och	 områdena	
särskilda	värden,	se	tabell	1	nedan.		
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Tabell 1. Bedömning av värde som boplats hos enskilda objekt (träd, hus mm) eller områden. 

Värde 
(boplatsförutsättningar) 

Objekt Område 

1 – Mycket goda 
förutsättningar 

Observation av fladdermus 
Observation av exkrement 
Många viktiga strukturer 

Området har mycket höga 
kvaliteter som boplats/viloplats 
för fladdermöss och många 
objekt 
 

2 – Goda förutsättningar Några viktiga strukturer  Höga kvaliteter med få objekt 
Många objekt med viss kvalitet 

3 – Begränsade förutsättningar  Få viktiga strukturer  Viss kvalitet på enstaka objekt 

	

Inventeringen	 av	 fladdermöss	 utfördes	 enligt	 Naturvårdsverkets	 rekommenderade	
undersökningstyp	för	artkartering.	Inventeringen	omfattade	momenten	automatisk	registrering	
av	 ultraljud	 samt	manuell	 lyssning	med	 ultraljudsdetektor	 (Naturvårdsverket,	 2017).	 Till	 den	
automatiska	 registreringen	 användes	 en	 autobox	 (modell	 Pettersson	 D500X),	 och	 vid	 den	
manuella	 inventeringen	 användes	 handdetektor	 (modell	 Pettersson	D240x),	 en	USB-mikrofon	
(modell	 Pettersson	 M500-348)	 kopplad	 till	 smartphone	 samt	 en	 mobil	 Batlogger	 (modell	
Batlogger	 M).	 Vid	 inspelning	 av	 fladdermusljud	 i	 USB-mikrofonen	 och	 Batloggern	 registreras	
också	aktuell	GPS-position,	vilket	gör	det	möjligt	att	i	efterhand	se	vilka	arter	som	använder	olika	
delområden.	

En	 autobox	 placerades	 i	 ett	 träd,	 cirka	 fyra	 meter	 upp,	 i	 ett	 litet	 trädområdet	 söder	 om	
fotbollsplanen	(figur	2).	Autoboxen	spelade	automatiskt	in	ultraljud	från	fladdermöss	under	den	
tid	 som	 den	 manuella	 inventeringen	 utfördes:	 18	 juni,	 mellan	 klockan	 22:00	 och	 01:00.	
Inventeraren	 följde	 en	 slinga	 i	 området	 (figur	 2)	 där	 denne	 letade	 efter	 audiella	 och	 visuella	
observationer	av	fladdermöss.		

Vädret	under	den	 inventerade	natten	bedöms	ha	varit	 tillräckligt	bra	 för	att	ett	representativt	
resultat	skall	ha	erhållits:	21–18	°C	och	utan	stark	vind	eller	regn.		

De	inspelade	fladdermusljuden	analyserades	med	programmen	Omnibat	och	BatSound	Pro.	Enligt	
valideringsrutinen	av	fladdermusfynd	har	inspelningar	av	sydfladdermus	granskats	externt	(SLU	
Artdatabanken,	2021).		

Resultat  
Vid	 inventeringen	 i	 utredningsområdet	 Blåmesen	 påträffades	 fyra	 fladdermusarter:	
nordfladdermus,	 större	brunfladdermus,	dvärgpipistrell	och	 sydfladdermus,	 samt	 inspelningar	
som	ej	gått	att	artbestämma.	Av	dessa	arter	är	nord-	och	sydfladdermus	rödlistade	i	kategorin	
nära	hotad	 (NT;	 SLU	Artdatabanken,	 2020).	Bevarandestatusen	 för	nordfladdermus	 i	 Sveriges	
boreala	 region	 är	 gynnsam,	 medan	 den	 för	 sydfladdermus	 är	 otillfredsställande	
(Naturvårdsverket,	2020).	

På	nationell	nivå	anses	enstaka	platser	vara	rika	 fladdermusmiljöer	om	det	 finns	populationer	
med	sex	eller	fler	fladdermusarter	(Ahlén,	2011).	I	det	inventerade	området	påträffades	fyra	arter	
varför	området	inte	anses	vara	en	rik	fladdermusmiljö.		

Vid	 autoboxen	 i	 det	 mindre	 trädområdet	 söder	 om	 fotbollsplanen	 registrerades	 endast	
nordfladdermus,	dvärgpipistrell,	sydfladdermus	samt	obestämd	art	ett	fåtal	gånger	(tabell	2).	Den	
manuella	inventeringen	visar	på	hög	aktivitet	av	sydfladdermus	i	naturområdet	i	den	östra	delen	
av	inventeringsområdet,	där	sydfladdermus	jagade	vid	gräsytorna	intill	trädkorridoren	(figur	2).	
Antalet	 individer	 av	 sydfladdermus	 bedömdes	 vara	 en,	 möjligen	 två	 individer.	 Större	
brunfladdermus	 påträffades	 främst	 i	 den	 södra	 delen	 av	 utredningsområdet,	men	 även	 i	 den	
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nordvästra	delen.	Nordfladdermus	i	sin	tur	påträffades	främst	i	den	västra	delen,	i	närheten	av	
fotbollsplanen	och	den	ek	som	står	vid	parkeringsplatsen	vid	Kristinelundsvägen.	Dvärgpipistrell,	
med	sina	få	registreringar,	påträffades	spritt	över	området,	men	främst	i	den	nordvästra	delen.	

Inga	 hålträd	 idientifierades	 och	 ej	 heller	 några	 byggnader	 som	 potentiellt	 kan	 hysa	
fladdermuskolonier.	 Data	 från	 den	 manuella	 inventeringen	 indikerar	 inte	 att	 det	 finns		
fladdermuskolonier	i	utredningsområdet.		

Tabell 2. Totalt antal registreringar av respektive art vid autoboxen, batlogger och USB-mikrofonen. Förklaring till 
förkortningar: Enil = nordfladdermus, Eptesicus nilssonii; Eser = sydfladdermus, E. serotinus; Nnoc = större 
brunfladdermus, Nyctalus noctula; Ppyg = dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus. 

Registreringar Enil Eser Nnoc Ppyg Obestämd 

Autobox 4 1   2 3  

Batlogger 55 79 70 21 28  

USB-mikrofon 6 4 10   1 
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Figur 2. Kartan visar utredningsområdets avgränsning, autoboxens placering och den manuella vandringsrutten. 
Den turkosa polygonen avser ett område där inventeraren stannade något längre och observerade fladdermöss. 
Kartan visar även påträffade arter vid den manuella inventeringen, olika färger representerar olika 
fladdermusarter.  

	  

Resultat fladdermusinventering 
TECKEN FÖRKLARING: 

c:::J lnventeringsområde MS00-384 

A Nordfladdermus 

0 

0 

Nordfladdermus, Större brunfladdermus 

Nordfladdermus, obestämd art 
Manuell vandringsrutt 

Manuellinventering 
6. Större brunfladdermus e Obestämd art 

A Sydfladdermus O Större brunfladdermus 

■ Autobox 
Batlogger 

0 Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell 

0 Dvärgpipistrell 
• Sydfladdermus 

• Nordfladdermus 
e Sydfladdermus, Dvärgpipistrell 
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Diskussion 
Under	 fladdermusinventeringen	 i	Huvudsta	2021	påträffades	 fyra	 fladdermusarter.	Under	den	
inventerade	 tidpunkten	 använde	 de	 olika	 arterna	 olika	 delar	 av	 utredningsområdet.	
Sydfladdermus	 jagade	 vid	 gräsytorna	 intill	 trädkorridoren	 i	 öster,	 större	 brunfladdermus	
uppehöll	sig	i	de	södra	delarna	av	området	medan	nordfladdermus	och	dvärgpipistrell	uppehöll	
sig	i	den	västra	delen.	Av	de	påträffade	arterna	är	nord-	och	sydfladdermus	rödlistade	som	nära	
hotade.	 Nordfladdermusens	 bevarandestatus	 i	 aktuell	 region	 är	 gynnsam,	 medan	
bevarandestatusen	för	sydfladdermus	är	otillfredställande.		

Sydfladdermus	är	en	relativt	ovanlig	fladdermusart	i	Sverige,	men	har	ökat	kraftigt	i	antal	fynd	
mellan	 2011	 och	 2020.	 Arten	 är	 påträffad	 i	 hela	 Götaland	 och	 har	 även	 påträffats	 i	 sydöstra	
Svealand	och	i	södra	Värmland	(de	Jong	m	fl,	2020).	Sydfladdermus	jagar	främst	i	öppet	landskap	
med	 lövträd	 såsom	 betesmark,	 ängar,	 parker	med	 isolerade	 träd	 och	 kantzoner	 vid	 skog	 och	
vatten	(Arthur	&	Lemaire	2009;	Dietz	&	Kiefer,	2018;	de	Jong,	2000).	Kolonierna	bildas	främst	i	
byggnader,	men	även	i	hålträd	(Dietz	&	Kiefer,	2018;	de	Jong	m	fl,	2020).	Honor	rör	sig	vanligtvis	
inom	4,5	km	från	koloniplatsen,	och	som	högst	upp	till	12	km	(Dietz	&	Kiefer,	2018).	

Vid	det	inventerade	området	är	det	framförallt	den	östra	trädkorridoren	som	är	av	största	vikt	för	
fladdermössen.	 Denna	 trädkorridor	 kan	 utgöra	 ett	 viktigt	 spridningssamband	 då	 den	
sammanlänkar	skogsområdet	i	nordost	med	övriga	skogsområden	i	öster	och	söder	samt	vattnet	
i	söder.	Trädkorridorren	kan	användas	av	alla	arter	av	fladdermöss	både	som	transportsträcka	
och	som	födosöksområde.	Den	kan	även	fungera	som	skydd	och	vila	för	fladdermöss.	Det	är	viktigt	
att	bevara	denna	trädkorridor	och	intilliggande	gräsytor,	något	som	också	kommunen	planerat	
för.	I	övriga	områden	rekommenderas	att	spara	och	skapa	ytor	med	varierad	vegetation,	såsom	
träd,	buskar	och	lägre	vegetation	som	gynnar	insekter	som	fladdermöss	äter.	Dessa	ytor	skapar	
födosöksområden	samt	skydd	för	fladdermössen.		

En	 annan	 viktig	 anpassning/åtgärd	 för	 att	 värna	 om	 fladdermössen	 är	 att	 planera/minimera	
belysningen	i	utredningsområdet,	främst	belysning	i	de	områden	där	fladdermössen	rör	sig,	men	
även	övriga	former	av	belysning,	t.ex.	fasadbelysning,	gatulampor	och	belysning	vid	fotbollsplaner	
och	parkeringar.	Belysning	som	är	absolut	nödvändig	kan	anpassas	genom	att	vara	närvarostyrd	
och	 ha	 en	 begränsad	 ljusspridning,	 t.ex.	 genom	 att	 den	 monteras	 på	 lägre	 stolpar	 och	 att	
belysningen	endast	riktas	nedåt.	Det	går	även	att	anpassa	typen	av	armatur,	bland	annat	genom	
att	inte	använda	belysning	som	avger	UV-ljus	eller	kallvitt	ljus.		

Genomförs	 ovanstående	 föreslagna	 anpassningar	 och	 en	 planering	 av	 belysningen	 i	 området	
genomförs	för	att	minimera	påverkan	på	fladdermöss,	bedömer	vi	att	livsmiljöer	inte	påverkas	
negativt	 för	 de	 påträffade	 fladdermusarterna	 i	 samband	 med	 den	 föreslagna	 byggnationen.		
Dvärgpipistrell,	 nordfladdermus	 och	 större	 brunfladdermus	 är	 vanligt	 förekommande	 arter	 i	
stadsmiljöer	 med	 park-	 och	 naturområden.	 Motsvarande	 miljöer	 som	 finns	 inom	 och	 precis	
utanför	utredningsområdet	finns	även	i	stora	delar	runtom	utredningsområdet,	varför	dessa	arter	
inte	 bedöms	 påverkas	 negativt	 av	 den	 föreslagna	 byggnationen.	 Även	 sydfladdermus	 är	 en	
generalist	när	det	gäller	biotopval,	det	vill	säga	att	arten	kan	förekomma	i	olika	miljöer,	inklusive	
stadsmiljöer.	Att	sydfladdermusen	påträffades	i	dessa	delar	av	landet	är	dock	ovanlig,	varför	vi	
rekommenderar	 att	 förekomsten	 av	 sydfladdermus	 utreds	 vidare	 för	 att	 ta	 reda	 på	 om	 arten	
förekommer	frekvent	i	Solna	kommun.	Detta	bidrar	även	till	att	öka	kunskapsläget	i	Sverige.	

Enligt	försiktighetsprincipen	rekommenderar	vi	också	att	en	förstudie	gällande	artskydd	görs	för	
samtliga	påträffade	fladdermusarter.	För	sydfladdermusen	bör	resultaten	från	den	artinriktade	
inventeringen	användas	som	underlag	till	en	sådan	förstudie.	
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1 Bakgrund 
Solna Stad planerar en exploatering i Huvudsta, kallad DP Blåmesen. I sitt samrådsyttrande 
skriver Länsstyrelsen att kommunen behöver visa att planområdet är lämpligt för sitt ändamål 
utifrån översvämningsrisk. ”Det finns en lågpunkt i området där stora mängder vatten kan 
samlas och kommunen ska ta fram en skyfallsanalys. Hantering för skyfall i området bör följa 
Länsstyrelsens skyfallsrekommendationer 2018:5. Eventuella nödvändiga skyddsåtgärder ska 
regleras i plankartan. Skyfallsanalysen ska också säkerställa att exploateringen inte medför en 
ökning av översvämningsrisker för bebyggelse eller infrastruktur utanför planområdet, samt att 
framkomligheten upprätthålls för planerad bebyggelse inom planområdet.”  

DHI Sverige AB har på uppdrag av exploatören Besqab Projektutveckling AB genomfört en 
detaljerad skyfallsmodellering för dagens och framtida situation samt analyserat 
översvämningsriskerna i och utanför planområdet. I föreliggande PM redovisas 
beräkningsförutsättningar samt resultat och slutsatser från arbetet. 

1.1 Områdesbeskrivning 

Det aktuella detaljplaneområdet har en area på 4,8 ha och ligger strax norr om Ulvsundasjön i 
Solna. Området består i dagsläget av en skola, konstgräsplan, grönytor och parkering, Figur 
1-1. I övrigt är ytorna jämnt fördelade mellan hårdgjorda ytor (skolgård och parkering) och 
grönytor. Detaljplaneområdet avgränsas av Krysshammarvägen i norr, GC-väg i öster och 
korsningen mellan GC-väg och Kristinelundsvägen i söder. Den västra gränsen angränsar till 
annan fastighet. Höjdskillnaderna inom detaljplanområdet är ca 9 m. De högsta områdena är 
belägna i norr (marknivå ca +27,5 - +28) och området sluttar mot söder där det är som lägst 
(marknivå ca +19).  

 

Figur 1-1. Planområdets läge, befintliga utformning samt ungefärlig detaljplanegräns markerad med 
rött.  
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1.2 Planerad exploatering 

Inom Kv Blåmesen, i området Huvudsta, planeras en förflyttning och ombyggnation av skola och 
konstgräsplan (Figur 1-2). Ett flerbostadshus med innesluten gårdsplan planeras intill 
skolbyggnaden samt två längor med radhus planeras norr om Armégatan. I sydväst planeras en 
ny dragning av Kristinelundsvägen.  

 

Figur 1-2. Illustrationsplan för detaljplanen  

1.3 Rekommenderad skyfallshantering  

För hantering av översvämning till följd av skyfall rekommenderar Länsstyrelsen (2018:5) att:  

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 
från minst ett 100-årsregn. 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella 
skyddsåtgärder säkerställs. 

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 
upprätthållas vid en översvämning. 

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 
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2 Metodik och modellbeskrivning 
Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till samhällets 
dagvattensystem eller genom infiltration på permeabla, gröna ytor. Vid extrema regn överskrids 
dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det sker en 
avrinning på markytan med marköversvämning som följd.  

Beräkningarna för DP Blåmesen har genomförts med en kopplad markavrinnings- och 
ledningsnätsmodell. Kopplingen innebär att vatten både kan tränga upp ur, eller rinna ner i 
ledningsnätet, beroende på om det finns outnyttjad kapacitet i ledningssystemet eller ej. Detta 
ger en korrekt bild över hela översvämningsförloppet och tar samtidigt hänsyn till de lokala 
skillnaderna som finns runt om i ett dagvattensystem. I Figur 2-1 illustreras principen för 
modellen, som även finns mer utförligt beskriven i ”Vägledning för skyfallskartering – Tips för 
genomförande och exempel på användning”1.  

I följande avsnitt redogörs för beräkningsförutsättningar och gjorda antaganden. Beräkningar har 
gjorts både för nuläget och en framtida situation efter exploatering med ny höjdsättning, 
markanvändning och ledningsnät. 

    

Figur 2-1.  Illustration av kopplad markavrinnings- och ledningsnätsmodel. 

2.1 Markavrinningsmodell 

Utifrån laserskannad höjddata har en tvådimensionell hydraulisk markavrinningsmodell 
etablerats i programvaran MIKE+. Modellen beräknar flödet på markytan i två dimensioner, x-led 
och y-led. Avgränsning av modellområdet har gjorts utifrån det topografiska och tekniska 
(dagvattenledningsnätet) avrinningsområdet. I Figur 2-2 visas det avrinningsområdet för 
planområdet. Modellområdet täcker med marginal in det topografiska och tekniska 
avrinningsområdet. 

Den horisontella upplösningen på modellen har satts till 2 m. Detta innebär att ett område på 2 x 
2 meter representeras av ett höjdvärde. Upplösningen på resultatet blir samma som 
upplösningen i modellen. Alltså beräknas vattendjup för varje område på 2 x 2 meter.  

En bearbetning av höjdmodellen har gjorts för att beskriva de verkliga 
vattentransportförhållandena vilket innebär att samtliga byggnader har inkluderats i 
höjdmodellen så att transport av vatten inte sker över/igenom en byggnad. Vidare har 
terrängmodellen justerats för viadukter i syfte att beskriva nivån på vägbanan i viadukten och 
inte nivån på vägen över. 

 
1 Mårtensson E, Gustafsson L-G (2017). Vägledning för skyfallskartering – Tips för 
genomförande och exempel på användning. MSB1121, augusti 2017. 
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Ytans råhet, vilken styr vattnets hastighet på markytan och således påverkar översvämnings-
förloppet, har differentierats mellan hårdgjorda ytor och övriga permeabla ytor.  

Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infiltrera istället 
för att rinna av på ytan. På alla ytor som inte antas vara hårdgjorda har infiltrationsmodulen 
aktiverats. Information om de lokala jordartsgörhållandena har erhållits från SGUs jordartskarta 
samt från den geotekniska underöskningen. Området består av fyllning med underliggande 
postglacial lera samt mindre områden med tunt jordtäcke på urberg. Fyllningen består till största 
delen av grusig sandig lera. Infiltrationsförutsättningarna i området är begränsade ur 
skyfallssynvinkel. 

Infiltrationslagrets mäktighet har satts till 0,3 m med en total porositet på 0,4. Detta innebär en 
total magasinskapacitet i marken på 120 mm (0,4 x 0,3 m). För att möjliggöra infiltration spelar 
tidsförloppet in, så även om 120 mm nederbörd faller på en yta med denna 
magasineringsförmåga, beror infiltrerad volym på hur länge vattnet ligger kvar i detta område. 
Vid större lutning i terrängen hinner ofta inte vattnet infiltrera innan det runnit vidare, medan det 
vid lågpunkter kan ansamlas stora volymer där infiltrationen successivt pågår tills 
markmagasinet fyllts. Dessutom antas inte marken vara helt torr vid regnets start. Den initiala 
markvattenhalten har ansatts utifrån antagandet att regnet inträffar sommartid och har föregåtts 
av en veckas torrväder.  

 

Figur 2-2. Topografiskt avrinningsområde (svart linje) för planområdet (röd linje). 
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2.2 Dagvattenmodell 

Utifrån ledningsnätsdata från beställare har en ledningsnätsmodell byggts upp i MIKE+. 
Modellen inkluderar dagvattensystemet med dess brunnar och ledningar. Figur 2-3 illustrerar 
ledningsnätet som det är beskrivet i MIKE+. Då ledningsdatabasen ej var fullständig krävdes 
manuellt kompletteringsarbete för att ta fram en sammanhängande och fungerande modell. 
Framförallt krävdes bearbetning av riktningen på ledningarna där flertalet vattengångar hade fel 
lutning. För en del ledningarna saknades uppgift om uppströms/nedströms vattengång. Dessa 
togs antingen fram genom interpolering mellan närliggande vattengångar eller utifrån höjddata. 

Utöver ledningsnätet har avrinningsområden definierats utifrån dagvattensystemet och 
markanvändningslager. Delavrinningsområden har bestämts utifrån ledningsnätets utformning. 
Samtliga brunnar har delats in i separata delavrinningsområden. Storleken på dagvattenflödet 
från varje delavrinningsområde beror på storleken på de anslutna eller bidragande ytorna. 
Markanvändningslager givna av kommunen användes för att teoretiskt beräkna graden 
hårdgjord yta för varje delavrinningsområde.  

Brunnar och utlopp i dagvattenmodellen har kopplats till markavrinningsmodellen. Kopplingen 
innebär att dagvatten både kan tränga upp ur eller rinna ner i ledningsnätet beroende på om det 
finns outnyttjad kapacitet i ledningssystemet eller ej. I den kopplade modellen sker avrinning på 
ytan och i ledningsnätet parallellt. När vatten, via brunnar, tränger upp på markytan fungerar det 
som en ventil för systemet. Detta medför att trycket sjunker och kapacitet frigörs i ledningsnätet. 
Genom den dynamiska kopplingen mellan markavrinningsmodellen och den hydrauliska 
ledningsnätsmodellen tas hänsyn till ledningsnätets specifika kapacitet och vattenutbytet mellan 
markytan och ledningar. Detta ger en korrekt bild över hela systemet och tar samtidigt hänsyn till 
de lokala skillnaderna som finns runt om i ett dagvattensystem. 

 

Figur 2-3. Beskrivning i MIKE+ av dagens dagvattenledningsnät.  
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2.3 Framtida exploatering 

Utgående från dagens situation har modellen uppdaterats med framtida höjdsättning, 
markanvändning och ledningsnät för att beskriva situationen efter exploatering. Utgående från 
erhållna höjdpunkter har en höjdsatt yta över området interpolerats fram med upplösning 2x2 m. 
I Figur 2-4 visas en jämförelse mellan dagens och framtida höjder och byggnadsstruktur. Den 
största förändringen av höjderna är en följd av placeringen av den nya bebyggelsen som 
placeras i de lägre liggande delarna i den norra änden av planområdet. Den generella lutningen 
i området är mot söder och den lägst liggande punkten i områdets allra sydligaste ende.  

  

Figur 2-4. Dagens (vänstra bilden) och framtida markhöjder (högra bilden). 

Ledningsnätet har uppdaterats för framtida scenario där det i norra delarna av planområdet görs 
nya dragningar anpassade till framtida byggnader, Figur 2-5. Ny ledning dras även från norr till 
söder centralt genom planområdet som kopplas på befintligt nät strax väster om 
Kristinelundsvägen  
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Figur 2-5. Beskrivning i MIKE+ av det framtida dagvattenledningsnätet. 

2.4 Beräkningsfall 

Med modell för dagens och framtida situation har ett klimatanpassat 100-årsregn studerats. 
Återkomsttiden är direkt relaterad till regnhändelsens årliga sannolikhet, där ett 100-årsregn har 
sannolikheten 1/100 att inträffa under ett år. Regnet är av typen CDS med central regntopp och 
en total varaktighet på 6 timmar. CDS-regn innebär att regnvolymerna är statistiskt korrekta för 
alla varaktigheter inom regnet, i detta fall från 5 minuter upp till 6 timmar. För att beakta 
effekterna av klimatförändringar har en klimatfaktor på 1,3 adderats till 100-årsregnet.  

Både markavrinnings- och dagvattenmodellen har belastats med nederbörd där avrinningen 
sker på ytan och i ledningsnätet parallellt. Som utgångpunkt har dagvattenmodellen belastats 
med ett 10-årsregn på hårdgjorda ytor, vilka antas ledas till ledningsnätet. I 
markavrinningsmodellen belastas därmed hårdgjorda ytor (som antas leda till ledningsnätet) 
med differensen mellan studerat regn och ett 10-årsregn. Övriga ytor belastas med hela regnet. 
I Figur 2-6 illustreras principen för hur det belastande regnet fördelats mellan 
markavrinningsmodell och dagvattenmodell på hårdgjorda ytor i de fall belastande regn är större 
än ett 10-årsregn.  
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Figur 2-6. Principiell illustration av hur studerat regn fördelas över hårdgjorda ytor i 
markavrinningsmodell och dagvattenmodell. 
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3 Resultat – nuläge  
Beräknade maximala vattendjup och ytvattenflöden i samband med ett klimatanpassat 100-
årsregn för nuläget redovisas i Figur 3-1 respektive Figur 3-2. Kartorna visar alltså inte 
förhållandena vid en särskild tidpunkt under beräkningen, eftersom maximalt vattendjup uppstår 
vid olika tidpunkter i olika delar av ett modellområde. 

Resultaten visar på betydande översvämning med maximala vattendjup >0,5 m på 
parkeringsplatsen i planområdets nordvästra del intill Tallbacka bollplan. Majoriteten av vattnet 
till parkeringsplatsen kommer från områden utanför planområdet och rinner vi via Armégatan till 
lågpunkten.  

Ett större inflöde ses även i det nordöstra hörnet där vatten fyller upp GC-viadukt och rinner 
vidare parallellt med Armégatan västerut och ner i GC-viadukt under 
Armégatan/Krysshammarvägen (se Figur 3-2).  

Ytterligare översvämning ses intill den södra byggnaden på Tallbackaskolan samt på 
Armégatan och Kristinelundsvägen i områdets västra delar. 

 

Figur 3-1. Beräknade maximala vattendjup i samband med ett klimatanpassat 100-åsregn för nuläget. 
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Figur 3-2. Beräknade maximala ytvattenflöden samt flödesriktning i samband med ett klimatanpassat 
100-åsregn för nuläget. 
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4 Föreslagen skyfallshantering 
Beräknade maximala vattendjup och ytvattenflöden i samband med ett klimatanpassat 100-
årsregn för framtida situation efter exploatering redovisas i Figur 4-1 respektive Figur 4-2. 

Vid framtida situation blir fortsatt båda GC-viadukterna översvämmade. Inom planområdet 
ställer sig en större mängd vatten på fotbollsplanen i områdets södra del samt på vägbana 
(Kristinelundsvägen) väster om den nya skolbyggnaden. I övrigt uppstår inga större vattendjup 
inom planområdet utan enbart två mindre vattenansamlingar på kvartersmark som inte orsakar 
några konsekvenser för ny bebyggelse (Figur 4-1). 

Till följd av exploateringen förändras flödesvägarna i området. Den nya skolbyggnaden 
blockerar tidigare flödesväg till dagens lågpunkt på parkeringsplatsen och styr vattnet söderut. 
På liknande sätt blockerar det nya flerbostadshuset i områdets östra del dagens flödesväg in i 
området och styr vattnet söderut längs med området östra gräns. Vatten rinner härifrån till den 
nya konstgräsplanen och sedan vidare ut från området (jmf Figur 3-2 och Figur 4-2). För att 
säkerställa att dessa förändringar av flödesvägar inte medför en försämrad 
översvämningsituation utanför planområdet föreslås två åtgärder: 

• Justerad höjdsättning av GC-väg som löper från Kristinelundsvägen till Huvudsta Allé 
(Figur 4-3). Genom att sänka den övre delen av GC-vägen kan vatten avledas från 
Kristinelundsvägen och vidare längs GC-vägen ut på grönytor längs allén. Detta förhindrar 
även att översvämningssituationen vid källarnedgången till fastigheten Kristinelundsvägen 
26 försämras.  

• Justerad höjdsättning av konstgräsplanen för att vid skyfallsituationer tillfälligt kunna 
magasinera mer vatten och förhindra ett större utflöde från området än idag. 
Höjdsättningen har justerats så att botten på fotbollsplanens södra del ligger på +21.4 med 
en tröskelnivå på +21.6. Runt planen planeras en sarg. 

Ovan beskrivna åtgärder har beskrivits i skyfallsmodellen och inkluderats i beräkningarna för att 
säkerställa funktionen av åtgärderna. I Figur 4-4 visas den omförflyttning av vatten som sker till 
följd av exploateringen, dvs i vilka områden som vattendjupen ökar respektive minskar jämfört 
med nuläget. Här ses att översvämningen blir något större (0,1-0,3 m) i den östra GC-viadukten. 
Redan i nuläget ställer här sig stora mängder vatten och det maximala vattendjupet överstiger 1 
m. Dagens översvämning på Armégatan i områdets västra del förbättras efter exploatering, 
framförallt som en följd av en ökad kapacitet i ledningsnätet.  

Konstgräsplanen fyller sin funktion, hanterar en större mängd vatten, och resultaten visar på en 
oförändrad översvämningssituation nedströms. Totalt hanterar planen ca 900 m3 vatten varav 
knappa 400 m3 infiltrerar och drygt 500 m3 översvämmar planen. Vid Kristinelundsvägen bidrar 
avledningen via GC-vägen till en förbättrad översvämningssituation vid källarnedgången jämfört 
med dagens situation. Större vattendjup uppstår på GC-vägen samt på nedströms grönytor, 
dock utan någon konsekvens i övrigt. 

Sammanfattningsvis så visar beräkningarna att med föreslagna åtgärder uppfylls Länsstyrelsen 
rekommendationer (se avsnitt 1.3) om att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada samt 
att framkomligheten till ny bebyggelse kan säkras.  
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Figur 4-1. Beräknade maximala vattendjup i samband med ett klimatanpassat 100-åsregn för framtida 
situation med åtgärder. 
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Figur 4-2. Beräknade maximala ytvattenflöden samt flödesriktning i samband med ett klimatanpassat 
100-åsregn för framtida situation med åtgärder. 
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Figur 4-3. GC-väg och källarnedgång vid Kristinelundsvägen 26. 

 

Figur 4-4. Förändring i maximala beräknade vattendjup mellan nuläge och framtida situation med 
åtgärder. Röda områden indikerar ett ökat vattendjup i framtiden och blå ett minskat 
vattendjup. 
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1 Bakgrund 
I samband med att Solna stad planerar att utveckla befintligt kvarter Blåmesen 
med nya bostäder och en ny skola kommer många befintliga förhyrda och 
avgiftsbelagda markparkeringar att utgå. Inom projektet planeras dessa platser 
ses över och omlokaliseras i närområdet, och nya parkeringsplatser för 
bostäderna föreslås anläggas bl.a. i parkeringsgarage. 

Iterio har fått i uppdrag att studera det befintliga parkeringsutbudet i 
närområdet och utreda vart de förhyrda parkeringsplatserna bör omlokaliseras. 
Uppdraget innefattar även att utreda om det finns tillräcklig kapacitet att 
inrymma behovet från de utgående avgiftsbelagda parkeringsplatserna. PM:et 
är en utveckling och baseras av ”PM Trafikalstring Blåmesen, Huvudsta” av Iterio 
daterat 2020-05-26 samt ”Utredning av säkra och trygga skolvägar, Tallbackaskolan” 
av Iterio daterat 2020-06-22. 

2 Nuläge 

 

Figur 1: Illustration över befintligt gatunät och parkeringsytor. 

Området är idag utformat med flertalet stora markparkeringar med reserverade 

och avgiftsbelagda platser inkl. boendeparkering. Totalt finns det cirka 1200 

avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet (cirka 550 meters radiellt 

avstånd). 
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Inom planområdet för kvarteret Blåmesen finns flera befintliga parkeringsytor: 

Kristinelundsvägen och parkeringen i direkt anslutning till Tallbacka IP. Utmed 

Armégatan finns på delar av sträckan avgiftsbelagda gatuparkeringar samt 

angöringsplatser med parkeringsförbud som möjliggör hämtning och lämning. 

Utmed Krysshammarvägen finns ett antal avgiftsbelagda parkeringar. 

Utmed Kristinelundsvägen, på befintlig markparkering inom planområdet, 

finns det idag 92 förhyrda platser och 38 avgiftsbelagda platser. Intill Tallbacka 

IP finns 11 avgiftsbelagda platser samt 29 förhyrda platser, se Tabell 1. 

3 Planerad exploatering 
Kvarteret Blåmesen planeras utvecklas med ny exploatering i form av en ny 
skola och nya bostäder i form av ett flerbostadshus. Skolan, som planeras 
innehålla årskurserna F-9, planeras att utökas till drygt 750-900 från dagens 470 
elever. Utmed Krysshammarvägen tillkommer även nya bostäder i form av 
radhus.  

Byggherren för bostäderna åläggs att ordna parkering på kvartersmark i 
enlighet med gällande parkeringsnorm. För Radhusen ordnas en plats per 
radhus på kvartersmark i direkt anslutning till husen alternativt i 
bostadskvarterets källargarage. En plats per radhus är lägre än gällande norm 
men bedöms som rimligt med hänsyn taget till det goda läget avseende tillgång 
till kollektivtrafik och närservice (livsmedelsbutiker, restauranger, vårdcentral 
mm). I bostadskvarterets källare anordnas erforderligt antal parkeringsplatser 
för flerfamiljshuset samt radhusen enligt ovan. Lägenhetsfördelningen bestäms 
inte i detaljplanen men ett antagande om en normal fördelning av 
lägenhetsstorlekar ger med gällande parkeringsnorm ett parkeringsbehov på 
cirka 160-180 platser fördelat på cirka 250 planerade lägenheter. 
Slutlig dimensionering av antalet parkeringsplatser görs i samband med 
ansökan om bygglov och beslutas av byggnadsnämnden. 
 
I och med utvecklingen kommer befintliga parkeringsytor på Armégatan, 
Krysshammarvägen, Kristinelundsvägen och Tallbacka IP utgå enligt tabell 
nedan. En inventering av dessa platser gjordes 2020-09-02 för att beräkna 
antalet befintliga förhyrda- och avgiftsparkeringar. 

Tabell 1: Befintliga, utgående, kvarvarande och nettoskillnad för antal parkeringsplatser per gata. 

Gata 

Avgift-/boendeparkering Förhyrda platser 

Befintligt Utgår Förslag Netto* Befintligt Utgår Förslag Netto 

Armégatan 36 36 27 -9 0 0 0 0 

Krysshammarv. 105 105 6 -99 0 0 0 0 

Kristinelundsv. 38 38 38 0 92 92 0 -92 

Tallbacka IP 11 11 0 -11 29 29 0 -29 

*Netto avser skillnaden i hur många som utgår och ersätts enligt förslag. 
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I planförslaget tillkommer det två nya lokalgator: 1 och 2. På lokalgata 1 
tillkommer 28 avgiftsplatser utmed gatan samt 3 stycken utmed gatan på 
lokalgata 2.  

På lokalgata 1 och Krysshammarsvägen tillkommer även förhyrda platser som 
lokaliseras i garage respektive på fastighetsmark för den tillkommande 
bebyggelsen. Dessa bortses i denna utredning då de är ämnade för de boende.  

I planområdet kommer således totalt 88 avgiftsplatser och 121 förhyrda platser 
försvinna sett från dagens situation. 46 befintliga avgiftsbelagda 
parkeringsplatser längre västerut på Kristinelundsvägen planeras omvandlas till 
förhyrda platser, således försvinner totalt 134 avgiftsplatser. Hur 
parkeringsplatserna försvinner och tillkommer illustreras i Bilaga I.  

Av de parkeringsplatserna som utgår är de förhyra platserna på 
Kristinelundsvägen och Tallbacka IP aktuella att ersätta och omlokalisera.  
Enligt uppgifter från Solna stad/Signalisten är 5 stycken vakanta av de 92 
utgående förhyrda parkeringsplatserna på Kristinelundsvägen. 22 stycken har 
korttidskontrakt. Platser med korttidskontrakt hyrs oftast av företag och/eller 
privatpersoner med ett tidsbegränsat parkeringsbehov, för ett eventuellt 
framtida parkeringsbehov kan dessa teckna nya avtal för parkeringsplatser 
lokaliserade på en närliggande plats. Således återstår 65 parkeringsplatser som 
därmed behöver omlokaliseras. På Tallbacka IP är 21 stycken vakanta av de 29 
utgående förhyrda parkeringsplatserna. Således återstår 8 parkeringsplatser som 
behövs omlokaliseras. Totalt behövs 73 parkeringsplatser omlokaliseras. 

De 134 avgiftsbelagda parkeringsplatserna som totalt sett försvinner kommer 
inte att ersättas inom planen. Istället hänvisas parkering till övriga befintliga 
avgiftsplatser i närområdet (cirka 550 meter från planområdet). För att bedöma 
om det finns tillräcklig kapacitet i närområdet har en parkeringsutredning gjorts 
som redovisas under kapitel 3.2. 
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3.1 Omlokalisering av förhyrda platser 

 

Figur 2: Illustration över föreslagen omlokalisering till Kristinelundsvägen och Släggbacken. Radiellt avstånd är cirka 300-
500 meter vilket innebär cirka 400-600 meters verkligt gångavstånd. 

De 73 förhyrda parkeringsplatserna föreslås lösas på parkeringsplatsen längre 
västerut på Kristinelundsvägen där befintliga avgiftsplatser omvandlas till 
förhyrda platser, samt till Släggbacken längre norrut. Enligt Signalisten har 
båda parkeringsplatser kapacitet att tillhandahålla samtliga 73 parkeringsplatser. 
Omlokaliseringen till Kristinelundsvägen ligger i direkt anslutning till 
planområdet. Det radiella avståndet till Släggbacken är cirka 300-500 meter 
norrut, vilket innebär ett verkligt gångavstånd på cirka 400-600 meter (5 
minuters promenad). 

Omlokaliseringen till Kristinelundsvägen/Släggbacken bedöms vara rimlig med 
tanke på gångavståndet. Enligt SKL1 bör gångavståndet till 
parkeringsanläggningar vara minst lika långt eller längre som till hållplatser för 
kollektivtrafiken. I detta fall innebär omlokaliseringen till Släggbacken ett lika 
långt avstånd som till tunnelbanan då Huvudstas tunnelbanestation ligger cirka 
300 meter väster om planområdet. Omlokaliseringen ligger längre bort än till 
närmsta bushållsplats belägen på Armégatan. Gångavståndet har således 
potential att påverka färdmedelsvalet till mer hållbara transportslag. 

 
1 Parkering för hållbar utveckling, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013. 
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3.2 Parkeringsinventering avgiftsbelagda platser 

 

Figur 3: Illustration över befintliga avgiftsbelagda parkeringsplatser som studerats (röda ytor och linjer). 

Under perioden 2020-12-08 till 2020-12-19 och 2021-06-15 till 2021-06-20 har 
parkeringsinventeringar gjorts på befintliga avgiftsbelagda parkeringar i 
närområdet kring kvarteret Blåmesen (se Figur 3). Syftet har varit att studera 
parkeringsbeläggningen under vardagars förmiddagar och eftermiddagar, 
fredagskvällar och helgdagar (lördag och söndag) för att bedöma om de 134 
utgående platserna kan ersättas av ledig kapacitet. Under vintern 2020 
genomfördes totalt 16 inventeringstillfällen under 10 dagar. Under sommaren 
2021 kompletterades parkeringsinventeringen med totalt 6 inventeringstillfällen 
under 4 dagar.  

Totalt finns det cirka 1200 avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet. Det 
totala antalet varierar på grund av platser som regleras som lastplats eller 
busshållplats under förmiddagarna som sedan blir avgiftsplatser.  

Under inventeringen vintern 2020 var beläggningsgraden under vardagars 
förmiddagar i snitt 69%, och under eftermiddagar var snittet 68%. Detta 
innebär att det finns 347 respektive 382 lediga platser i snitt. Under kvällar var 
beläggningsgraden 73% (i snitt 321 lediga platser), och under helger är den 
63% (i snitt 431 lediga platser). Data från parkeringsutredningen återfinns i 
Bilaga II och III. 
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Under inventeringen sommaren 2021 var beläggningsgraden under vardagars 
förmiddagar i snitt 65% och under eftermiddagar 60%, vilket innebär 391 
respektive 469 lediga parkeringsplatser i snitt. Under helgen lördag-söndag var 
snittet 57% vilket innebär 509 lediga parkeringsplatser.   

Utifrån parkeringsinventeringarna bedöms kapaciteten vara god bland de 
befintliga avgiftsplatserna i närområdet. Störst ledig kapacitet finns utmed 
Armégatan och Huvudstagatan samt på parkeringsplatserna vid/under The 
Block på Armégatan (A2 i Figur 3). Under vintertid finns även god kapacitet 
vid Hufvudsta ridklubb (Ha1 i Figur 3), under sommartid är dock denna 
överbelastad p.g.a. Huvudstabadet. Således bedöms de 134 utgående 
parkeringsplatserna kunna ersättas av övriga befintliga avgiftsplatser samt 
tillkommande utmed de nya lokalgatorna i planförslaget. 

4 Rekommendation 
De totalt 121 förhyrda parkeringsplatserna på Kritinelundsvägen och Tallbacka 
IP, varav 73 är i behov av en omlokalisering, rekommenderas omlokaliseras till 
parkeringsplatsen längre västerut på Kristinelundsvägen och till Släggbacken 
cirka 300-500 meter norrut. De 134 avgiftsbelagda parkeringsplatserna som 
utgår bedöms kunna inrymmas i ledig kapacitet bland de övriga befintliga 
avgiftsplatserna i närområdet (cirka 550 meters radiellt avstånd) samt de 
tillkommande utmed de nya lokalgatorna i planförslaget. 
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Totalt 130 platser

139 kvarvarande 
förhyrda platser

46 avgiftsbelagda 
platser (omvandlas till
förhyrda platser)

92 utgående förhyrda platser

38 utgående avgiftsbelagda platser

Totalt 185 platser

38 avgiftsplatser ersätts som 
kantstensparkering söder om 
skolan enl. planförslag

Totalt 39 platser

29 utgående förhyrda
platser
11 utgående avgiftsbelagda
platser

36 utgående avgiftsbelagda 
platser

27 avgiftsplatser 
tillkommer enl. förslag

38 avgiftsbelagda platser tillkommer 
enl. planförslag

Armégatan

Kristinelundsvägen

Kristinelundsvägen

105 utgående avgiftsbelagda platser

6 avgiftsplatser tillkommer
enl. förslag

Krysshammarsvägen

Ny lokalgata 1
28 avgiftsplatser 
tillkommer enl. planförslag

Ny lokalgata 2
3 avgiftsplatser tillkommer 
enl. planförslag

Illustration av parkeringssituationen kring kvarteret Blåmesen
Nedan redovisas be�ntlig parkeringssituation samt hur den förändras enligt planförslag

Kvarvarande/utgående förhyrda parkeringsplatser

Tillkommande parkeringsplatser

Kvarvarande/utgående avgiftsbelagda parkeringsplatser

Armégatan

Krysshammarsvägen

Kristinelundsvägen

Kristinelundsvägen

Tallbacka IP

-



Parkeringsinventering Blåmesen
Gatuparkering fm em fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Kväll Beläggning Helg Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Kväll Beläggning Helg Beläggning Snitt beläggning Snitt antalet lediga
Johan Enbergs väg 55 55 49 89% 51 93% 45 82% 55 100% 47 85% 53 96% 55 100% 47 85% 55 100% 53 96% 50 91% 50 91% 48 87% 52 95% 52 95% 44 80% 92% 5
Emmylundsvägen 12 12 7 58% 5 42% 6 50% 3 25% 9 75% 7 58% 8 67% 3 25% 7 58% 8 67% 5 42% 6 50% 7 58% 5 42% 6 50% 4 33% 50% 6
Armégatan 78 81 24 31% 23 28% 41 53% 31 38% 30 38% 29 36% 30 37% 25 31% 28 36% 24 30% 43 55% 28 35% 38 49% 29 36% 36 44% 25 31% 38% 50
Wiboms väg 80 84 55 69% 60 71% 60 75% 65 77% 48 60% 57 68% 64 76% 60 71% 57 71% 59 70% 52 65% 60 71% 50 63% 65 77% 69 82% 63 75% 71% 24
Krysshammarsvägen 28 28 20 71% 18 64% 21 75% 18 64% 22 79% 19 68% 18 64% 17 61% 23 82% 19 68% 20 71% 20 71% 22 79% 21 75% 23 82% 14 50% 70% 8
Huvudstagatan 97 109 66 68% 64 59% 66 68% 68 62% 72 74% 59 54% 91 83% 76 70% 68 70% 76 70% 77 79% 69 63% 63 65% 72 66% 76 70% 71 65% 68% 35
Ängkärrsgatan 78 78 56 72% 67 86% 59 76% 65 83% 67 86% 68 87% 69 88% 63 81% 54 69% 69 88% 54 69% 63 81% 51 65% 69 88% 67 86% 65 83% 81% 15
Karolinagatan 29 29 23 79% 24 83% 24 83% 23 79% 19 66% 24 83% 25 86% 20 69% 24 83% 25 86% 22 76% 24 83% 24 83% 24 83% 24 83% 16 55% 79% 6
Bredkilsbacken 41 41 30 73% 24 59% 25 61% 28 68% 26 63% 22 54% 22 54% 16 39% 31 76% 29 71% 29 71% 23 56% 26 63% 21 51% 29 71% 21 51% 61% 16
Jungfrudansen 74 84 66 89% 66 79% 46 62% 47 56% 52 70% 50 60% 72 86% 84 100% 71 96% 65 77% 55 74% 59 70% 60 81% 65 77% 80 95% 65 77% 78% 18

Parkeringsytor fm em fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Kväll Beläggning Helg Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Kväll Beläggning Helg Beläggning
JE1 19 19 17 89% 19 100% 18 95% 19 100% 18 95% 19 100% 19 100% 16 84% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 98% 0
JE2 19 19 19 100% 19 100% 15 79% 19 100% 18 95% 19 100% 19 100% 19 100% Städdag 17 89% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 18 95% 18 95% 97% 1
JE3 19 19 18 95% 19 100% 19 100% 19 100% 17 89% 16 84% 19 100% 19 100% 18 95% 17 89% 17 89% 19 100% 18 95% 19 100% 18 95% 19 100% 96% 1
JE4 34 34 17 50% 19 56% 11 32% 16 47% 21 62% 11 32% 18 53% 16 47% 24 71% 14 41% 20 59% 17 50% Städdag 15 44% 15 44% 15 44% 49% 17
E1 12 17 11 92% 11 65% 12 100% 9 53% 11 92% 12 71% 17 100% 16 94% 11 92% 13 76% 12 100% 15 88% 10 83% 14 82% 14 82% 11 65% 83% 3
E2 19 27 13 68% 12 44% 15 79% 11 41% 19 100% 18 67% 11 41% 10 37% 19 100% 17 63% 19 100% 14 52% 18 95% 18 67% 16 59% 9 33% 65% 9
A1 48 48 42 88% 38 79% 38 79% 34 71% 40 83% 38 79% 42 88% 31 65% 47 98% 40 83% 40 83% 38 79% 44 92% 40 83% 43 90% 35 73% 82% 9
A2 71 81 20 28% 31 38% 23 32% 31 38% 30 42% 36 44% 5 6% 8 10% 24 34% 31 38% 24 34% 30 37% 17 24% 29 36% 3 4% 7 9% 28% 58
B1 32 32 21 66% 24 75% 20 63% 25 78% 22 69% 23 72% 30 94% 25 78% 20 63% 26 81% 23 72% 25 78% 18 56% 29 91% 30 94% 24 75% 75% 8
S1 56 56 39 70% 39 70% 44 79% 35 63% 46 82% 40 71% 39 70% 32 57% 46 82% 35 63% 45 80% 38 68% 39 70% 41 73% 56 100% 34 61% 72% 16
Kr1 15 15 7 47% 7 47% 6 40% 7 47% 8 53% 6 40% 7 47% 6 40% 5 33% 7 47% 6 40% 6 40% 8 53% 6 40% 5 33% 7 47% 43% 9
K1 46 46 37 80% 31 67% 36 78% 33 72% 33 72% 31 67% 42 91% 24 52% 31 67% 30 65% 25 54% 29 63% 31 67% 31 67% 45 98% 31 67% 71% 14
Ha1 46 46 5 11% 5 11% 5 11% 11 24% 6 13% 9 20% 11 24% 16 35% 3 7% 9 20% 7 15% 13 28% 7 15% 11 24% 8 17% 22 48% 20% 37
J1 50 50 46 92% 49 98% 50 100% 49 98% 50 100% 49 98% 46 92% 44 88% 43 86% 49 98% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 49 98% 97% 2
J2 24 24 19 79% 19 79% 24 100% 22 92% 23 96% 23 96% 24 100% 14 58% 20 83% 23 96% 24 100% 23 96% 19 79% 24 100% 24 100% 21 88% 90% 2
H1 43 43 38 88% 38 88% 43 100% 37 86% 43 100% 40 93% 41 95% 42 98% 43 100% 41 95% 38 88% 30 70% 42 98% 40 93% 42 98% 35 81% 92% 3

fm em Kväll Helg
Totalt 1125 1177 Snitt fm 68% Snitt em 66% Snitt fm 69% Snitt em 66% Snitt fm 71% Snitt em 66% Snitt kväll 72% Snitt helg 64% Snitt fm 70% Snitt em 69% Snitt fm 71% Snitt em 67% Snitt fm 66% Snitt em 70% Snitt kväll 74% Snitt helg 63% Totalt snitt 69% 68% 73% 63%

Snitt lediga platser 347 382 321 431

Inventering 19 dec.

Inventering 19 dec.

Antal platser

Antal platser

Inventering 16 dec.

Inventering 16dec.

Inventering 18 dec.

Inventering 18 dec.

Inventering 11 dec.

Inventering 11 dec.

Inventering 15 dec.

Inventering 15 dec.

Inventering 9 dec.

Inventering 9 dec.

Inventering 10 dec.

Inventering 10 dec.

Inventering 8 dec.

Inventering 8 dec.

Inventering 17 dec.

Inventering 17 dec.

Inventering 12 dec.

Inventering 12dec.

Vi har räknat bort de som är reserverade för RHP då dessa inte kan räknas som disponibla för vem som helst.

Vissa platser är förhyrda/reglerade för lastplats och buss under dagen 7-16 men blir sedan avgiftsbelagda, därför har vi
separerat på fm och em under kolumnen "antalet platser"

Parkeringsplatsen i Huvudsta centrum (inte H1) är reglerad med 2 timmar gratis sedan avgift. Den bedöms vara till för
centrumgäster, därav ingår inte denna yta i studien då vi inte vill uppmuntra till att parkera där.
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Parkeringsinventering Blåmesen
Gatuparkering fm em fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Lördag Beläggning Söndag Beläggning Snitt beläggning Snitt antalet lediga
Johan Enbergs väg 55 55 35 64% 36 65% 50 91% 49 89% 35 64% 42 76% 75% 14
Emmylundsvägen 12 12 7 58% 6 50% 3 25% 4 33% 6 50% 0 0% 36% 8
Armégatan 78 81 27 35% 24 30% 39 50% 24 30% 20 25% 16 20% 31% 56
Wiboms väg 80 84 52 65% 54 64% 50 63% 41 49% 59 70% 44 52% 61% 33
Krysshammarsvägen 28 28 20 71% 20 71% 17 61% 20 71% 16 57% 14 50% 64% 10
Huvudstagatan 97 109 73 75% 75 69% 78 80% 71 65% 41 38% 54 50% 63% 41
Ängkärrsgatan 78 78 47 60% 45 58% 50 64% 51 65% 42 54% 46 59% 60% 31
Karolinagatan 29 29 21 72% 19 66% 18 62% 20 69% 12 41% 14 48% 60% 12
Bredkilsbacken 41 41 14 34% 18 44% 22 54% 26 63% 12 29% 16 39% 44% 23
Jungfrudansen 74 84 52 70% 59 70% 60 81% 49 58% 82 98% 78 93% 78% 18

Parkeringsytor fm em fm Beläggning em Beläggning fm Beläggning em Beläggning Lördag Beläggning Söndag Beläggning
JE1 19 19 19 100% 15 79% 19 100% 19 100% 16 84% 18 95% 93% 1
JE2 19 19 18 95% 19 100% 19 100% 18 95% 18 95% 19 100% 97% 0
JE3 19 19 18 95% 19 100% 18 95% 14 74% 16 84% 19 100% 91% 2
JE4 34 34 18 53% 13 38% 18 53% 10 29% 13 38% 11 32% 41% 20
E1 12 17 9 75% 7 41% 8 67% 8 47% 8 47% 6 35% 52% 8
E2 19 27 17 89% 14 52% 4 21% 9 33% 9 33% 4 15% 41% 16
A1 48 48 41 85% 38 79% 42 88% 31 65% 22 46% 26 54% 69% 15
A2 71 81 23 32% 23 28% 32 45% 36 44% 17 21% 8 10% 30% 57
B1 32 32 19 59% 16 50% 8 25% 9 28% 17 53% 16 50% 44% 18
S1 56 56 36 64% 35 63% 37 66% 33 59% 25 45% 19 34% 55% 25
Kr1 15 15 11 73% 9 60% 8 53% 11 73% 7 47% 7 47% 59% 6
K1 46 46 37 80% 37 80% 40 87% 32 70% 32 70% 31 67% 76% 11
Ha1 46 46 8 17% 30 65% 5 11% 40 87% 65 141% 65 141% 77% 11
J1 50 50 46 92% 50 100% 42 84% 32 64% 36 72% 48 96% 85% 8
J2 24 24 19 79% 17 71% 23 96% 20 83% 11 46% 7 29% 67% 8
H1 43 43 36 84% 36 84% 36 84% 6 14% 34 79% 40 93% 73% 12

fm em Kväll Helg
Totalt 1125 1177 Snitt fm 64% Snitt em 62% Snitt fm 66% Snitt em 58% Snitt lördag 57% Snitt söndag 57% Totalt snitt 65% 60% 57% 57%

Snitt lediga platser 391 468,5 506 509

Inventering 20 juni.

Inventering 20 juni.

Antal platser

Antal platser

Inventering 19 juni.

Inventering 19 juni.

Inventering 17 juni.

Inventering 17 juni.

Inventering 15 juni.

Inventering 15 juni.

Vi har räknat bort de som är reserverade för RHP då dessa inte kan räknas som disponibla för vem som helst.

Vissa platser är förhyrda/reglerade för lastplats och buss under dagen 7-16 men blir sedan avgiftsbelagda, därför har vi separerat
på fm och em under kolumnen "antalet platser"

Parkeringsplatsen i Huvudsta centrum (inte H1) är reglerad med 2 timmar gratis sedan avgift. Den bedöms vara till för
centrumgäster, därav ingår inte denna yta i studien då vi inte vill uppmuntra till att parkera där.
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 216 
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2021:236) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av obesvarade 
motioner. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en förteckning över obesvarade 
motioner redovisas till fullmäktige en gång om året. 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det nio (9) obesvarade motioner. Därefter har det fram 
till och med den 8 december väckts tjugotvå (22) nya motioner under 2021. Totalt har 
kommunstyrelsen under året, inklusive de motioner som redovisas vid dagens möte, 
berett tjugofem (25) motioner och överlämnat dem för beslut i kommunfullmäktige. 
    
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av 
att det finns sex (6) obesvarade motioner, varav fyra väcktes vid kommunfullmäktiges 
möte 29 november 2021. Förutom de sex (6) återstående obesvarade motionerna 
tillkommer de som eventuellt väcks vid kommunfullmäktiges möte den 20 december.   
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-08 

 KS/2021:236 
 
 
 

Redovisning av obesvarade motioner 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av obesvarade motioner. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en förteckning över obesvarade motioner 
redovisas till fullmäktige en gång om året. 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det nio (9) obesvarade motioner. Därefter har det fram till och 
med den 8 december väckts tjugotvå (22) nya motioner under 2021. Totalt har kommunstyrelsen 
under året, inklusive de motioner som redovisas vid dagens möte, berett tjugofem (25) motioner 
och överlämnat dem för beslut i kommunfullmäktige. 
    
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av att det 
finns sex (6) obesvarade motioner, varav fyra väcktes vid kommunfullmäktiges möte 29 
november 2021. Förutom de sex (6) återstående obesvarade motionerna tillkommer de som 
eventuellt väcks vid kommunfullmäktiges möte den 20 december.   
 
 
 
 
Anders Offerlind    Rebecka Engvall 
Förvaltningschef    Stadssekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Förteckning över obesvarade motioner 
Dnr Väckt Motion Status 

KS/2021:24 2021-02-22 Motion av Sandra Lindström mfl (V) 
om att ansluta till föreningen 
Klimatkommunerna M:1/2021 

Miljö- och demokrati-
beredningen yttrade sig den 
18 november. Beräknas 
besvaras första halvåret 
2022. 

KS/2021:180 2021-09-27 Motion av Sandra Lindström (V) och 
Inger Grape-Olausson (V) om NPF-
säkra Solnas skolor M:15/2021 

Remitterad till skolnämnden. 
Beräknas besvaras första 
halvåret 2022. 

KS/2021:223 2021-11-29 Motion av Kerstin Scheutz (V) mfl om 
kollektivhus M:19/2021 

Remitterad till 
stadsledningsförvaltningen. 
Beräknas besvaras första 
halvåret 2022. 

KS/2021:224 2021-11-29 Motion av Tove Pehrson (V) mfl om 
att sluta sälja Norrenergis 
utsläppsrätter, M:20/2021 

Remitterad till 
stadsledningsförvaltningen. 
Beräknas besvaras första 
halvåret 2022 

KS/2021:227 2021-11-29 Motion av Elisabet Brolin (S) om 
översyn av ny modell för hemtjänsten 
M:21/2021 

Remitterad till 
omvårdnadsnämnden. 
Beräknas besvaras första 
halvåret 2022 

KS/2021:228 2021-11-29 Motion av Eva Eriksson (S) om  
skolskjuts under lov för barn med 
funktionshinder M:22/2021 

Remitterad till skolnämnden. 
Beräknas besvaras första 
halvåret 2022 
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Protokollsutdrag 2021-12-06  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 193 
Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) 
avseende polisanmälan av alla brott i Solna stads 
kommunala skolor, M:3/2021 (KS/2021:71) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 
april 2021 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunstyrelsen 
ger Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för att anmäla brott som 
begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre angivna huvudregler. 
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 14 oktober har yttrat sig. 
Nämnden framför att skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters 
praxis i sina bedömningar om polisanmälan ska göras eller inte när en elev har begått ett 
brott i skolans verksamhet. Skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet 
och studiero samt med att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former 
av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Även om inte det finns något 
krav på riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott begåtts i skolan är det viktigt att 
skolpersonalen har kännedom om det arbetssätt och de rutiner som redan används idag 
i våra skolor. Skolnämnden anser därför att detta skulle kunna tydliggöras i en rutin. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att det redan finns ett etablerat arbetssätt för 
hur stadens skolor ska agera när ett brott i skolan begåtts och anser det är bra att detta 
dokumenteras i en rutin på det sätt som Skolnämnden anger i sitt beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Avslag till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-11-23 

 KS/2021:71 
 
 
 

Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) m.fl. avseende 
polisanmälan av alla brott i Solna stads kommunala skolor, 
M:3/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
april 2021 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ger 
Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för att anmäla brott som har begåtts 
under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre angivna huvudregler. 
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 14 oktober har yttrat sig. Nämnden 
framför att skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters praxis vid sina 
bedömningar om polisanmälan ska göras när en elev har begått ett brott i eller i anslutning till 
skoltid. Vidare konstaterar nämnden att skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet 
och studiero samt med att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former av 
trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Även om inte det finns något krav på 
riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott har begåtts i skolan är det viktigt att 
skolpersonalen har kännedom om det arbetssätt och de rutiner som redan används idag i 
skolorna. Skolnämnden anser därför att detta skulle kunna tydliggöras i en rutin. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Solnas skolor bedriver ett aktivt arbete med att 
stärka trygghet och studiero. För att vidareutveckla arbetet får dessutom skolnämnden i 
förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022 i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk 
som kan implementeras i skolorna för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö. När det 
gäller skolornas agerande när ett brott har begåtts kan konstateras att det redan finns ett etablerat 
arbetssätt för hur skolorna ska agera i en sådan situation och att det är bra att det även 
dokumenteras i en rutin på det sätt som Skolnämnden anger i sitt beslut. Förvaltningen föreslår 
att motionen, med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 73 
Yttrande över motion från (SD) avseende polisanmälan av 
alla brott i Solna stads kommunala skolor (SKN/2021:726) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 april 2021 inkommit med rubricerad motion. Motionen har remitterats till 
Skolnämnden. Motionärerna föreslår att:  
• Kommunstyrelsen ger Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för 

att anmäla brott som begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre 
nedanstående huvudregler. 
 
• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 
• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker i skolan eller med anknytning till 

skoldagen. 
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 

15 år. 
 
I motionen framhålls att Skolverket vill att landets kommuner ska ha riktlinjer om hur 
skolan ska agera när brott begås. Riktlinjerna ska ge samsyn om vad som motiverar en 
polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten så att brott behandlas lika i alla skolor, 
samt bättre samverkan mellan skolor, polis och socialtjänst.  
 
Motionärerna skriver vidare att det förebyggande arbetet måste prioriteras och det 
kräver ett aktivt elevvårdsarbete mellan alla inblandande parter. Vidare menar 
motionärerna att det dock finns ett mycket viktigt signalvärde i att visa elever vad som 
är rätt och fel i samhället och därför ska alla brott som begås i skolan eller i anslutning 
till skoltid polisanmälas. 
  
Skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters praxis i sina 
bedömningar om polisanmälan ska göras eller inte när en elev har begått ett brott i 
skolans verksamhet.  
Skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet och studiero samt med att 
förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former av trakasserier, 
diskriminering och kränkande behandling. Det finns rutiner för aktiviteter och ansvar 
vid misstanke eller kännedom om att barn far illa eller riskerar att fara illa som tagits 
fram i samverkan med socialförvaltningen.  
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Förvaltningens bedömning är att även om inte det finns något krav på riktlinjer om hur 
skolan ska agera när ett brott begåtts i skolan är det viktigt att skolpersonalen har 
kännedom om vilka rutiner som gäller för polisanmälan och att det finns en likvärdig 
hantering i stadens skolor. Den praktiska hanteringen skulle därför kunna tydliggöras i 
en rutin, men bedömningen av om en polisanmälan ska göras eller inte ska fortsatt 
prövas noggrant i varje enskilt fall med hänsyn till arten av det misstänka brottet, 
elevens ålder, polisens förutsättningar att utreda det aktuella brottet och med hänsyn till 
barnets bästa.  
 
Av rutinen ska det tydligt framgå att när en elev begår ett brott i skolans verksamhet ska 
rektor informeras och ansvarar då för att samråda med polisen om en polisanmälan ska 
göras eller inte. Vidare ska av rutinen framgå att det är rektor som ansvarar för att se till 
att en orosanmälan görs till socialtjänsten i de fall det behövs men även för att andra 
åtgärder vidtas för att hantera situationen såsom t.ex. trygghetsskapande insatser, att en 
kränkningsutredning görs eller andra insatser på individnivå. Detta arbetssätt är också 
det som redan används idag i våra skolor. 
 
Därmed anser barn-och utbildningsförvaltningen motionen vara besvarad.  
 
 
Yrkanden 
Linda Cigéhn (V) och Eva Eriksson (S) yrkar avslag. 
 
Proposition 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens 
förslag dels Linda Cigéhns (V) och Eva Erikssons (S) avslagsyrkande. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
Linda Cighén anmäler för (V) och Eva Eriksson anmäler för (S) reservation mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
 SKN/2021:726 

 
 
 

Yttrande över motion från (SD) avseende polisanmälan av alla brott 
i Solna stads kommunala skolor 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
april 2021 inkommit med rubricerad motion. Motionen har remitterats till Skolnämnden. 
Motionärerna föreslår att:  
• Kommunstyrelsen ger Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för att 

anmäla brott som begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre 
nedanstående huvudregler. 
 
• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 
• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker i skolan eller med anknytning till skoldagen. 
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år. 

 
I motionen framhålls att Skolverket vill att landets kommuner ska ha riktlinjer om hur skolan ska 
agera när brott begås. Riktlinjerna ska ge samsyn om vad som motiverar en polisanmälan eller 
anmälan till socialtjänsten så att brott behandlas lika i alla skolor, samt bättre samverkan mellan 
skolor, polis och socialtjänst.  
 
Motionärerna skriver vidare att det förebyggande arbetet måste prioriteras och det kräver ett 
aktivt elevvårdsarbete mellan alla inblandande parter. Vidare menar motionärerna att det dock 
finns ett mycket viktigt signalvärde i att visa elever vad som är rätt och fel i samhället och därför 
ska alla brott som begås i skolan eller i anslutning till skoltid polisanmälas. 
  
Skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters praxis i sina bedömningar om 
polisanmälan ska göras eller inte när en elev har begått ett brott i skolans verksamhet.  
Skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet och studiero samt med att förebygga 
och förhindra, upptäcka och utreda olika former av trakasserier, diskriminering och kränkande 
behandling. Det finns rutiner för aktiviteter och ansvar vid misstanke eller kännedom om att barn 
far illa eller riskerar att fara illa som tagits fram i samverkan med socialförvaltningen.  
 
Förvaltningens bedömning är att även om inte det finns något krav på riktlinjer om hur skolan 
ska agera när ett brott begåtts i skolan är det viktigt att skolpersonalen har kännedom om vilka 
rutiner som gäller för polisanmälan och att det finns en likvärdig hantering i stadens skolor. Den 
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praktiska hanteringen skulle därför kunna tydliggöras i en rutin, men bedömningen av om en 
polisanmälan ska göras eller inte ska fortsatt prövas noggrant i varje enskilt fall med hänsyn till 
arten av det misstänka brottet, elevens ålder, polisens förutsättningar att utreda det aktuella 
brottet och med hänsyn till barnets bästa.  
 
Av rutinen ska det tydligt framgå att när en elev begår ett brott i skolans verksamhet ska rektor 
informeras och ansvarar då för att samråda med polisen om en polisanmälan ska göras eller inte. 
Vidare ska av rutinen framgå att det är rektor som ansvarar för att se till att en orosanmälan görs 
till socialtjänsten i de fall det behövs men även för att andra åtgärder vidtas för att hantera 
situationen såsom t.ex. trygghetsskapande insatser, att en kränkningsutredning görs eller andra 
insatser på individnivå. Detta arbetssätt är också det som redan används idag i våra skolor. 
 
Därmed anser barn-och utbildningsförvaltningen motionen vara besvarad.  
 
 
Alessandra Wallman    Hanna Söderström 
Förvaltningschef                         Verksamhetsstrateg 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

Bakgrund 
Msciwoj Swigon och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 
2021 inkommit med rubricerad motion. Motionen har remitterats till Skolnämnden.  
Motionären föreslår:  
• Att Kommunstyrelsen ger Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för att 

anmäla brott som begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre 
nedanstående huvudregler. 

 
• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 
• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker i skolan eller i anknytning till skoldagen. 
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år. 
 

I motionen framhålls att Skolverket vill att landets kommuner ska ha riktlinjer om hur skolan ska 
agera när ett brott begåtts. Riktlinjerna ska ge samsyn om vad som motiverar en polisanmälan 
eller anmälan till socialtjänsten så att brott behandlas lika i alla skolor, samt bättre samverkan 
mellan skolor, polis och socialtjänst.  
 
Motionärerna skriver vidare att det förebyggande arbetet måste prioriteras och det kräver ett 
aktivt elevvårdsarbete mellan alla iblandande parter. Vidare menar motionärerna att det finns ett 
mycket viktigt signalvärde i att visa elever vad som är rätt och fel i samhället och därför ska alla 
brott som begås i skolan eller i anslutning till skoltid polisanmälas. 
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Förvaltningens yttrande 

Rättslig reglering 
Det finns i dag möjlighet men ingen föreskriven skyldighet för skolor att polisanmäla elever vid 
misstanke om brott. I skollagen finns det enbart en bestämmelse kring polisanmälan och den 
gäller specifikt vid omhändertagande av föremål. Rektorn eller den person som rektorn har 
bestämt ska skyndsamt anmäla till polisen om man på skolan omhändertagit stöldgods, narkotika, 
dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. 
 
Detta innebär enligt Skolverket att det är upp till rektorn och annan skolpersonal att utifrån 
situationen, eller utifrån eventuell annan lagstiftning som reglerar detta, ta ställning till om och 
när en polisanmälan ska göras. Det finns inget krav på att skolan ska ha riktlinjer om hur skolan 
ska agera när ett brott begåtts. 
 
JO har också uttalat i ett beslut från 2018 att skolan bör vara återhållsam med att göra en 
polisanmälan mot barn i de yngsta elevgrupperna och för att ta ställning till om en polisanmälan 
mot en elev är nödvändig måste skolan göra en noggrann bedömning i det enskilda fallet. Vid 
bedömningen ska hänsyn tas till barnets bästa. Vidare bör till exempel omständigheter som arten 
av det misstänkta brottet, elevens ålder och om det finns förutsättningar för polisen att utreda det 
misstänkta brottet beaktas (se JO beslut den 12 juni 2018, dnr 2211–2017). 
 
Det är också viktigt att ha i åtanke att gränsen för straffmyndighet är fyllda 15 
år vid brottstillfället. Det innebär att barn under 15 år bara i undantagsfall blir föremål för 
polisutredning. Det kan till exempel ske då äldre personer är inblandade eller då det annars är av 
särskild vikt för brottsutredningen enligt lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare. 
 
Vidare ska enligt skollagen barnets bästa vara utgångspunkt i skolans verksamhet. Barnets bästa 
ska därför vara utgångspunkt vid bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas när minderåriga 
elever begår brott i skolan. Detta överensstämmer med barnkonventionen enligt vilken det vid 
alla myndighetsåtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
 

Förebyggande arbete  
Varje skola är enligt lag skyldig att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former av 
trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.  
 
Kränkande behandling är något som inte ska förekomma i skolan, och skolans huvudman 
ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete på skolan för att motverka att elever utsätts för 
sådan behandling i samband med verksamheten.  
 
Lärare och annan personal i skolan måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier som personalen får kännedom om och som sker i samband med skolans verksamhet 
till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla vidare till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla 
gäller oberoende av hur personalen får reda på kränkningen. Det kan till exempel handla om att 
en elev berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något som 
kan vara en kränkning. Personalens skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara 
kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon 
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värdering av hur allvarlig en händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur 
inte göra någon värdering innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras 
skyndsamt.  
  
Huvudmannen ansvarar för att omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna skyndsamt 
utreds och för att de åtgärder vidtas som skäligen kan krävas för att få stopp på kränkningarna 
och förhindra kränkande behandling i framtiden. Det gäller även händelser som sker utanför 
skolans verksamhet, men som har koppling till verksamheten. Det kan till exempel handla om 
sådant som händer på vägen till eller från verksamheten eller i sociala medier.  
  
Skolan har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. När 
det finns en misstanke om att ett barn far illa har huvudmannen och personalen i skolan en 
skyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § att göra en anmälan till socialnämnden. Med barn 
avses här alla barn och elever under 18 år. Skolan måste också informera socialnämnden när de 
fattar beslut om avstängning av en elev i gymnasieskolan som är under 18 år. Anmälningsplikten 
förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa - det räcker att det finns 
misstankar. Efter anmälan är det socialtjänstens sak att utreda om det behövs någon insats.  
Skyldigheten innebär också att man är skyldig att lämna alla uppgifter som socialtjänsten begär 
och som kan vara av betydelse för utredningen. 
 
När skolan gjort en anmälan till polisen om brottslig handling, där gärningsmannen antas vara 
under 18 år, ska polisen lämna en skriftlig underrättelse till socialtjänsten. Skolans skyldighet att 
anmäla till socialtjänsten förändras inte av att anmälan gjorts till polisen 
 
Frågor om utsatthet för brott i skolmiljön är också en del av arbetet med trygghet och studiero. 
Utbildningen i skolan ska enligt skollagen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero och skolans planering och organisering av den fysiska 
pedagogiska miljön kan verka brottsförebyggande.  
 

Förvaltningens bedömning  
De lagar och regler som gäller för samhället i övrigt gäller också i skolväsendet. Det är naturligtvis 
särskilt allvarligt när brott begås i skolan. Idag finns dock endast en möjlighet men ingen 
föreskriven skyldighet för skolor att polisanmäla elever vid misstanke om brott. Detta innebär 
enligt Skolverket att det är upp till rektorn och annan skolpersonal att utifrån situationen, eller 
utifrån eventuell annan lagstiftning som reglerar detta, ta ställning till om och när en polisanmälan 
ska göras. Det finns inget krav på att skolan ska ha riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott 
begås.  
 
Skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters praxis i sina bedömningar om 
polisanmälan ska göras eller inte när en elev har begått ett brott i någon av stadens skolor. Skolan 
gör en noggrann bedömning i varje enskilt fall i samråd mellan rektor och personal på 
förvaltningen. Bedömningen görs utifrån arten av det misstänka brottet, elevens ålder, polisens 
förutsättningar att utreda det aktuella brottet och med hänsyn till barnets bästa. Skolan kan också 
rådgöra med lokala polismyndigheten vid behov.  
 
Skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet och studiero samt med att förebygga 
och förhindra, upptäcka och utreda olika former av trakasserier, diskriminering och kränkande 
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behandling. Det finns rutiner för aktiviteter och ansvar vid misstanke eller kännedom om att barn 
far illa eller riskerar att fara illa som tagits fram i samverkan med socialförvaltningen.  
 
Förvaltningens bedömning är att även om inte det finns något krav på riktlinjer om hur skolan 
ska agera när ett brott begås i skolan är det viktigt att skolpersonalen har kännedom om vilka 
rutiner som gäller för polisanmälan och att det finns en likvärdig hantering i stadens skolor. Den 
praktiska hanteringen skulle därför kunna tydliggöras i en rutin, men bedömningen av om en 
polisanmälan ska göras eller inte ska fortsatt prövas noggrant i varje enskilt fall med hänsyn till 
arten av det misstänka brottet, elevens ålder, polisens förutsättningar att utreda det aktuella 
brottet och med hänsyn till barnets bästa.  
 
Av rutinen ska det tydligt framgå att när en elev begår ett brott i eller i anslutning till skolans 
verksamhet ska rektor informeras och ansvarar då för att samråda med polis om en polisanmälan 
ska göras eller inte. Vidare ska av rutinen framgå att det är rektor som ansvarar för att se till att en 
orosanmälan görs till socialtjänsten i de fall det behövs, men även för att andra åtgärder vidtas för 
att hantera situationen såsom till exempel trygghetsskapande insatser, att gällande bestämmelser 
rörande kränkande behandling följs eller andra insatser på individnivå. Detta arbetssätt är också 
det som redan används idag i stadens skolor. 
 
Därmed anser barn-och utbildningsförvaltningen motionen vara besvarad.  
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Solna kommunfullmäktige den 12 april 2021 

MOTION Polisanmäl alla brott i Solnas kommunala skolor 

Antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt runt om i Sverige. I Solna är inte 
exceptionellt och det verkar finnas ett mörkertal som ligger utanför skolnämndens och 
förvaltningens insyn. 

Vanliga brott i skolan är exempelvis misshandel som slag och sparkar, förtal, olaga hot, 
ofredande. och övergrepp i rättssak. Förtal kan exempelvis vara att en elev sprider falska 
rykten genom sociala medier vilket kan orsaka svårt psykiskt lidande. 
För att stävja utvecklingen måste socialtjänsten, polisen, psykiatrin och skolan bli bättre på 
att fånga upp barn med problem i tid. 

Skolverket vill att landets kommuner ska ha riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott 
begåtts. Riktlinjerna ska ge samsyn om vad som motiverar en polisanmälan eller anmälan 
till socialtjänsten så att brott behandlas lika i alla skolor, samt bättre samverkan mellan 
skolor, polis och socialtjänst. Det absolut mest effektiva är naturligtvis att fånga upp 
problem i tid och därmed stävja och motverka kränkningar och våld . 

Det förebyggande arbetet måste prioriteras och det kräver ett aktivt elewårdsarbete med 
stor närvaro av såväl skolledning som skolpersonal och goda föräldrarelationer. Utöver 
krävs ett nära och tidigt samarbete med socialtjänst och polis för att agera på ett tidigt 
stadium. På Solnas skolor måste det alltid råda nolltolerans för hot och våld . Att anmäla ett 
brott är viktigt för att få en klar bild av hur situationen ser ut. Hur och vilka brott är vanligt 
förkommande. Identifiera skolor som är mest utsatta för att kunna sätta in rätt åtgärder. 

Det finns ingen lagstiftad skyldighet för skolan att anmäla brott som sker under skolans 
uppsyn men det finns heller ingen lagstiftning mot att skolan ges en sådan skyldighet av 
sin huvudman. Det saknas nationella föreskrifter som anger om, hur eller när polisen ska 
kopplas in när brott begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden. Den enda reglering 
som finns är anmälningsplikten enligt 14 kap I§ Socialtjänstlagen och den gäller alla som 
är anställda inom barnomsorg och skola. 

Sverigedemokraterna i Solna anser att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt 
i skolan som i övriga delar av samhället. Vår gemensamma ståndpunkt är att alla brott 
som begås i skolan eller i anslutning till skoltid ska polisanmälas. Ingen hänsyn bör tas till 
hur Polis och åklagare bedöms hantera en anmälan. Det finns ett mycket viktigt 
signalvärde i att visa elever vad som är rätt och fel i vårt samhälle och dels kan en 
anmälan ge viktig information till Polisen. 



Solna kommunfullmäktige den 12 april 2021 

Därför vill Sverigedemokraterna att skolnämnden ges i uppdrag att utarbeta tydliga 
riktlinjer och rutiner för polisanmälningar i alla skolor i Solna utifrån följande tre 
huvudregler: 

• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 
• Skolan ska polisanmöla alla brott som sker i skolan eller i anknytning till skoldagen. 
• Skyldigheten att polisanmöla ett brott göller öven nör görningsmannen inte fyllt 15 år. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att skolnämnden ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner att anmäla brott som 
begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån ovan tre nämnda huvudregler. 

Msciwoj Swigon ISO) Mats Fyhr ISO) 
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Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 316 
Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) 
avseende polisanmälan av alla brott i Solna stads 
kommunala skolor, M:3/2021 (KS/2021:71) 
 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 213 
Svar på motion av Sandra Lindström (V) mfl om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020 (KS/2020:152) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) inkom med 
rubricerade motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. I 
motionen föreslås att en tjänst som lokal barnombudsman i Solna stad inrättas. 
Barnombudsmannen ska fungera som länk mellan staden och barnen i beslut som 
berör dem och se till att barnen kommer till tals och att deras synpunkter kan påverka 
de beslut som berör dem.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att FN:s barnkonvention länge har legat till 
grund för och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- 
och informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som 
har varit särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit 
särskilt berörda. 
Arbetet har successivt växlats upp under de senaste åren och bland annat har en 
vägledning för att utveckla arbetet med brukar- och medborgardialog arbetats fram, 
vilket också inkluderar en särskild modell för dialoger med barn och unga. I detta arbete 
är barnkonsekvensanalyser ett viktigt verktyg och stadsledningsförvaltningen har därför 
fått i uppdrag att ta fram en vägledning för användningen av barnkonsekvensanalyser i 
syfte att vidareutveckla och strukturera arbetet. Ett arbete pågår tillsammans med övriga 
förvaltningar med att ta fram vägledningen som kommer att presenteras under våren 
2022.  
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar 
tar ansvar för tillämpningen av barnkonventionen inom sina respektive verksamheter. 
Däremot anser förvaltningen att det behöver finnas en samlad kompetens inom 
barnrättsfrågor inom staden som förvaltningarna kan vända sig till i arbetet. Barn- och 
utbildningsnämnden har sedan 2003 haft uppdraget att samordna 
kommungemensamma insatser hänförliga till barnkonventionen. I samband med 
arbetet med vägledningen har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra och 
förstärka denna roll för barn- och utbildningsförvaltningen i staden. Förvaltningen 
föreslår att motionen, med hänvisning till ovanstående förstärkning av uppdraget, 
förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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 Signatur  
 

Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:152 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V) om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) inkom med rubricerade 
motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. I motionen föreslås att en tjänst 
som lokal barnombudsman i Solna stad inrättas. Barnombudsmannen ska fungera som länk 
mellan staden och barnen i beslut som berör dem och se till att barnen kommer till tals och att 
deras synpunkter kan påverka de beslut som berör dem.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att FN:s barnkonvention länge har legat till grund för 
och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- och 
informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som har varit 
särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit särskilt berörda. 
Arbetet har successivt växlats upp under de senaste åren och bland annat har en vägledning för 
att utveckla arbetet med brukar- och medborgardialog arbetats fram, vilket också inkluderar en 
särskild modell för dialoger med barn och unga. I detta arbete är barnkonsekvensanalyser ett 
viktigt verktyg och stadsledningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning 
för användningen av barnkonsekvensanalyser i syfte att vidareutveckla och strukturera arbetet. 
Ett arbete pågår tillsammans med övriga förvaltningar med att ta fram vägledningen som 
kommer att presenteras under våren 2022.  
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar tar ansvar 
för tillämpningen av barnkonventionen inom sina respektive verksamheter. Däremot anser 
förvaltningen att det behöver finnas en samlad kompetens inom barnrättsfrågor inom staden 
som förvaltningarna kan vända sig till i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2003 
haft uppdraget att samordna kommungemensamma insatser hänförliga till barnkonventionen. I 
samband med arbetet med vägledningen har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra 
och förstärka denna roll för barn- och utbildningsförvaltningen i staden. Förvaltningen föreslår 
att motionen, med hänvisning till ovanstående förstärkning av uppdraget, förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 28 september 2020 

 

Motion om att inrätta en barnombudsman 
 
1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär högre krav på 
Solna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. 
Många goda utbildningssatsningar har gjorts under 2020 för att förbättra stadens 
barnrättsarbete, men för att långsiktigt garantera barn och ungas rätt till inflytande 
och delaktighet vill vi inrätta en barnombudsman. Tjänsten skulle ingå i 
stadsledningsförvaltningen och vara underställd kommunstyrelsen. 

Redan 2003 uppmanade regeringen kommuner och landsting att satsa på lokala 
ombud, ett behov som bara har förstärkts sedan barnkonventionen blev lag. 
Myndigheten Barnombudsmannen rekommenderar alla kommuner att ha en lokal 
ombudsman som bland annat kan arbeta i direkt kontakt med barn som far illa.  

Flera kommuner, där i bland Järfälla, Uppsala, Botkyrka, Simrishamn, Strängnäs och 
Västerås, har redan infört tjänsten barnombudsman. Barnombudsmannens uppgifter 
kan variera något kommuner emellan men gemensamt är att barns rättigheter står i 
fokus. Barnombudsmannen finns till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till 
redan befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst eller elevhälsovård och att 
stödja barn så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. Såväl barn, 
vuxna och personal som arbetar nära barn och unga kan kontakta ombudsmannen 
för stöd och vägledning. En annan viktig del av barnombudsmannens arbete är att 
förmedla och höja kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och 
utbilda personal och politiker i kommunen. Rollen innebär även att hålla sig 
kontinuerligt uppdaterad i barnrättsfrågor. Barnombudsmannen har tystnadsplikt, 
men är dock anmälningsskyldig om det finns misstanke om att ett barn far illa. 

Vi vill att barnombudsmannen ska fungera som en länk mellan barnen och staden i 
de beslut som berör dem. I beslutsprocesser är barns röster ofta alltför frånvarande. I 
frågor som gäller exempelvis skolnedläggningar, förändringar i fritidsverksamheten, 
byggnation av lekparker eller upprustningar av skolgårdar finns tyvärr en historik i 
staden av att barns synpunkter inte tas in förrän efter att ett beslut är fattat. Vi vill 
ändra på denna ordning och se till att barnen kommer till tals och att deras åsikter 
och idéer får inverkan på de beslut som berör dem. Att inrätta en barnombudsman är 
helt enkelt en garant för att barns rättigheter sätts i främsta rummet.  
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att inrätta tjänsten lokal barnombudsman i Solna stad.  

 

Sandra Lindström   Linda Cigéhn   Leif Åsbrink López 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 214 
Svar på motion av Tove Pehrsson (V) mfl, om att starta ett 
våga-vittna projekt, M:12/2021 (KS/2021:160) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om 
att starta ett Våga vittna-projekt. Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga 
aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i 
Solna. Syftet ska vara att öka barn och ungdomars kunskap om sina rättigheter, att stå 
upp för varandra, anmäla brott och våga vittna.   
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att skolorna i Solna stad, genom att följa gällande regelverk, 
läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie undervisningen och 
samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att eleverna 
ska lära sig grunderna för ett demokratiskt samhälle. Eleverna lär sig vikten av att alla 
bidrar till att rättssystemet fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter medborgare 
har. Vidare anser nämnden att skolan behöver fokusera på kärnuppdraget innebärande 
bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven, 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero samt 
inkludering. Forskning visar att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller 
risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för brott. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att skolorna i Solna 
stad redan bedriver ett aktivt arbete för att eleverna ska lära sig grunderna för 
demokratiskt samhälle och vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar med 
sina rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppgiften, 
att alla elever ska nå kunskapskraven, eftersom forskningen visar att risken för att 
hamna i kriminalitet eller utsättas för brott är mindre för ungdomar som klarar skolan. 
Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens yttrande, 
förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen. 
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 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:160 
 
 

Svar på motion av Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif 
Åsbrink Lopéz (V) om att starta ett Våga vittna-projekt, M:12/2021  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. Syftet ska vara att öka barn och ungdomars 
kunskap om sina rättigheter, att stå upp för varandra, anmäla brott och våga vittna.   
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. Nämnden 
framför att skolorna i Solna stad, genom att följa gällande regelverk, läroplanen för grund- och 
gymnasieskola, arbetet i den ordinarie undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i 
tillräcklig utsträckning arbetar för att eleverna ska lära sig grunderna för ett demokratiskt 
samhälle. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar och vilka 
rättigheter och skyldigheter medborgare har. Vidare anser nämnden att skolan behöver fokusera 
på kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero samt 
inkludering. Forskning visar att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller risken att 
hamna i kriminalitet och att utsättas för brott. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att skolorna i Solna stad redan 
bedriver ett aktivt arbete för att eleverna ska lära sig grunderna för demokratiskt samhälle och 
vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar med sina rättigheter och skyldigheter. Det är 
viktigt att skolan fokuserar på kärnuppgiften, att alla elever ska nå kunskapskraven, eftersom 
forskningen visar att risken för att hamna i kriminalitet eller utsättas för brott är mindre för 
ungdomar som klarar skolan. Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till 
skolnämndens yttrande, förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 94 
Yttrande över motion från Vänsterpartiet om att starta ett 
Våga vittna-projekt (SKN/2021:1390) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om 
att starta ett Våga vittna-projekt. Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga 
aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i 
Solna. 
 
Av motionen framgår sammanfattningsvis att ett Våga vittna-projekt vore ett bra 
komplement till skolornas redan pågående systematiska värdegrundsarbete där fokus är 
hur man agerar när ett brott har begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer 
varandra, vilka rättigheter man har och vilka lagar som gäller. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att 
följa gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den 
ordinarie undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig 
utsträckning arbetar för att elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det 
demokratiska samhället fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare 
har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar. Vidare anser 
förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppdraget innebärande bland 
annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven, förebyggande 
och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero, inkludering och så vidare. 
Detta då det av forskning framkommit att betydelsen av att klara av skolan är en 
skyddsfaktor både när det gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för 
brott.  
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 Signatur  
 

Yrkande  
Linda Cigéhn (V) föreslår att skolnämnden bifaller motionen.  
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Förvaltningens förslag  
Linda Cigéhns (V) förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer  
Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
 SKN/2021:1390 

 
 
 

Yttrande över motion från vänsterpartiet om att starta ett Våga 
vittna-projekt 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
Av motionen framgår sammanfattningsvis att ett Våga vittna-projekt vore ett bra komplement till 
skolornas redan pågående systematiska värdegrundsarbete där fokus är hur man agerar när ett 
brott har begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har 
och vilka lagar som gäller. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att följa 
gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie 
undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att 
elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt 
vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till 
att rättssystemet fungerar. Vidare anser förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på 
kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero, 
inkludering och så vidare. Detta då det av forskning framkommit att betydelsen av att klara av 
skolan är en skyddsfaktor både när det gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för 
brott.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 

Handlingar 
Motion från Vänsterpartier om att starta ett Våga vittna-projekt 
 
Alessandra Wallman   Hanna Söderström 
Förvaltningschef   Verksamhetsstrateg 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bakgrund 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
Av motionen framgår att skolans kompensatoriska uppdrag innefattande att alla barn ska 
kompenseras för klass- och utbildningsbakgrund har blivit svårare att uppfylla mot bakgrund av 
den ökade segregationen och privatiseringen av skolan. För att kunna lösa samhällsproblemen 
med utanförskap och kriminalitet måste en starkare välfärd och skola byggas upp och 
boendesegregationen byggas bort. Inom skolan bör man agera för att bekämpa de problem med 
otrygghet och våld som har uppstått i det allt mer splittrade Sverige. Antalet misstänkta för 
våldsbrott och användandet av narkotika bland unga ökar, men att ungdomar inte vågar vittna 
eller inte tycker det är viktigt att vittna gör det svårare att bekämpa brottslighet. Att upptäcka och 
stoppa brottslighet tidigt är avgörande för att en ungdom inte ska hamna på en kriminell bana. 
Det finns idag en rädsla hos en del ungdomar över att bli angripna om man vittnar. En del 
känner sig så hotade att de inte ens vågar polisanmäla. Samtidigt är många omedvetna om att det 
är ett brott att hota någon till tystnad. 
 
Av motionen framgår vidare att det i Solnas skolor redan pågår ett systematiskt 
värdegrundsarbete som behöver fortsätta utvecklas och att ett Våga vittna-projekt vore ett bra 
komplement till skolornas redan pågående arbete där fokus är hur man agerar när ett brott har 
begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har och vilka 
lagar som gäller. 
 

Förvaltningens yttrande 
Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på.  
 
Av grundskolans och gymnasieskolans läroplan och i elevernas ordinarie undervisning ingår att 
eleverna lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt vilka rättigheter och 
skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet 
fungerar.  
 
Förutom det arbete som bedrivs inom den ordinarie undervisningen såsom bland annat 
värdegrundlektioner och förebyggande och åtgärdande arbete för att motverka kränkande 
behandling, har barn- och utbildningsförvaltningen ett samarbete med socialförvaltningen och 
Polisen. Var sjätte vecka genomförs ett samverkansmöte mellan myndigheterna där nuläge och 
aktuella områden diskuteras. Det kan bland annat röra sig om att Polisen uppmärksammar att det 
nu aktualiseras med rån av vinterjackor eller att Polisen ser att det behöver genomföras insatser 
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gällande droginformation till personal innefattande vilka signaler personal ska vara 
uppmärksamma på när det gäller elever som brukar eller säljer droger. Vid samverkansmötena ges 
även möjlighet att diskutera och ges stöd i individärenden.   
 
Vidare deltar Polisen på rektorsmöten två gånger per termin i syfte att sprida kunskap, men också 
för att rektorer ska ges möjlighet att ställa frågor och diskutera reella situationer från skolorna. 
Planer finns att utöka deltagande till att även omfatta rektorer i fristående verksamheter för att nå 
ut till så många som möjligt. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför dessutom tillsammans med Polisen ett 
förebyggande arbete i årskurs 8, för de elever som har fyllt eller fyller 15 år, där Polisen under 
november 2021 besökte samtliga klasser och informerade om vad det innebär att vara 
straffmyndig. Arbetet med Polisen har pågått under flera år, men har intensifierats och utökats. I 
dagsläget samarbetar Solna med Sundbyberg i frågorna då ungdomar rör sig mycket över 
kommungränserna.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har vidare ett samarbete med MiniMaria Solna Sundbyberg, 
som är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med riskbruk eller missbruk av alkohol och 
droger. Ungdomar och föräldrar kan vända sig till MiniMaria för råd och stöd. MiniMaria deltog i 
föräldramöten för vårdnadshavare i årskurs 7–9 på stadens skolor under november 2021 för att 
öka kunskapen kring alkohol, droger och dess påverkan på barn och unga samt hur 
vårdnadshavare kan agera och söka hjälp om så behövs. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att följa 
gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie 
undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att 
elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt 
vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till 
att rättssystemet fungerar. Vidare anser förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på 
kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, elevhälsoarbete, trygghet och studiero, inkludering och så vidare. Detta då det 
av forskning framkommit att betydelsen av att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det 
gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för brott.  
 
Därmed anser barn-och utbildningsförvaltningen motionen vara besvarad.  
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Solna den 30 augusti 2021 

 
Motion om att starta ett Våga vittna-projekt 
 
Skolans uppdrag är kompensatoriskt. Alla barn ska kompenseras för klass- och 
utbildningsbakgrund för att sedan ha lika goda möjligheter i resten av livet. Med den ökade 
segregationen och privatiseringen av skolan har gjort det uppdraget allt svårare att uppfylla. 
För att verkligen kunna lösa samhällsproblemen med ökat utanförskap och kriminalitet måste 
en starkare välfärd och skola byggas upp och boendesegregationen byggas bort, också i 
Solna.  
 
Men Solna kan och bör också agera inom skolan för att bekämpa de problem med otrygghet 
och våld som har uppstått i det allt mer splittrade Sverige. Antalet misstänkta för våldsbrott 
och användandet av narkotika bland unga ökar, men att ungdomar inte vågar vittna eller inte 
tycker det är viktigt att vittna gör det svårare att bekämpa brottslighet. Att upptäcka och 
stoppa brottslighet tidigt är avgörande för att en ungdom inte ska hamna på en kriminell 
bana. Det finns idag en rädsla hos en del ungdomar över att bli angripna om man vittnar. En 
del känner sig så hotade att de inte ens vågar polisanmäla. Samtidigt är många omedvetna 
om att det är ett brott att hota någon till tystnad.  
 
Eskilstuna var pionjärer i arbetet med att få unga människor att våga vittna. Man arbetade 
systematiskt i projektform med att informera ungdomar om sina rättigheter, om att få dem att 
tillsammans våga stå upp för varandra, anmäla brott och våga vittna. Det bästa sättet att 
uppnå detta är att systematiskt nå ut i skolan. Resultat från projektet visade att ungdomarna 
efteråt självmant tog kontakt med polis och andra för att diskutera och ställa frågor, att 
ungdomarna fått en ökad kunskap om lagar och att toleransnivån för våld hade minskat. Vi 
anser att Solna bör inspireras av och utveckla ett projekt med samma syfte.  
 
I Solnas skolor pågår redan idag ett systematiskt värdegrundsarbete. Det är ett bra och 
nödvändigt arbete som behöver fortsätta utvecklas. Vi anser att ett Våga vittna-projekt vore 
ett bra komplement där fokus är hur man agerar när ett brott har begåtts, hur man kan få 
stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har och vilka lagar som gäller. 
Arbetet behöver sannolikt börja i mellanstadieåldern och fortsätta hela vägen till gymnasiet 
men detaljerna bör givetvis utformas av tjänstemän och eventuella samarbetspartners inom 
det ideella föreningslivet, polisen och andra berörda aktörer.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som 
ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
 
 

 
 
Tove Pehrsson            Linda Cigéhn  Leif Åsbrink Lopéz 
Vänsterpartiet                                    Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 215 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 (KS/2021:201) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 
inkommit med en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. I motionen 
yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna skolans 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare 
etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan, som till viss del 
har behövt revideras efter att tillväxttakten gick ner i staden. Skolförsörjningsplanen 
visar att Solna har en jämn fördelning av kommunala och fristående skolor och att de 
kommunala skolorna är spridda över staden och bidrar till att skapa närhet, inte minst 
för de yngre årskurserna, som väljer att gå i en kommunal skola. Vidare konstaterar 
nämnden att kommunens yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller 
utökningar av befintlig fristående verksamhet måste baseras på underlag såsom den 
aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Dessutom utgör även yttrandet endast en del i bedömningen och att Skolinspektionen 
gör en prövning i det enskilda fallet.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att staden har en 
långsiktig skolförsörjningsplan och att den visar att Solna har jämn fördelning av 
kommunala och fristående skolor spridda över staden. Vidare måste kommunens 
yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående 
verksamhet baseras på underlag såsom den aktuella befolkningsprognosen och 
efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. Förvaltningen föreslår att motionen, 
med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
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 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 

Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:201 
 
 

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. I motionen yrkas att det i den långsiktiga 
planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor och att detta behöver ske genom framtagande av 
gränsvärden kring när ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa 
ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. Nämnden 
framför att Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan, som till viss del har behövt revideras 
efter att tillväxttakten gick ner i staden. Skolförsörjningsplanen visar att Solna har en jämn 
fördelning av kommunala och fristående skolor och att de kommunala skolorna är spridda över 
staden och bidrar till att skapa närhet, inte minst för de yngre årskurserna, som väljer att gå i en 
kommunal skola. Vidare konstaterar nämnden att kommunens yttrande till Skolinspektionen över 
nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående verksamhet måste baseras på underlag 
såsom den aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Dessutom utgör även yttrandet endast en del i bedömningen och att Skolinspektionen gör en 
prövning i det enskilda fallet.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att staden har en långsiktig 
skolförsörjningsplan och att den visar att Solna har jämn fördelning av kommunala och 
fristående skolor spridda över staden. Vidare måste kommunens yttrande till Skolinspektionen 
över nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående verksamhet baseras på underlag såsom 
den aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras 
besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 93 
Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) angående 
långsiktig skolförsörjningsplan (SKN/2021:1760) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 
inkommit med en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. 
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt 
drivna skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade 
nyetableringar av friskolor och att detta behöver ske genom framtagande av 
gränsvärden kring när ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av 
negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering 
eller utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos 
och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om 
etableringen skulle medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. 
Slutligen vill förvaltningen framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i 
Skolinspektionens bedömning och att Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda 
fallet. 
 
Yrkande  
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) föreslår att skolnämnden bifaller motionen.  
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Förvaltningens förslag  
Eva Erikssons (S) och Linda Cigéhns (V) förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer  
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
gemensamt förslag. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
 SKN/2021:1760 

 
 
 

Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) angående långsiktig 
skolförsörjningsplan 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. 
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna 
skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare etablering inte 
kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solna stad.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering eller 
utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos och efterfrågan 
på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om etableringen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. Slutligen vill förvaltningen 
framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i Skolinspektionens bedömning och att 
Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda fallet. 
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  

 

Handlingar 
Motion angående långsiktig skolförsörjningsplan 
 
 
Alessandra Wallman   Hanna Söderström 
Förvaltningschef   Verksamhetsstrateg 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. Av motionen framgår att hemkommunen 
enligt skollagen är skyldig att ordna plats i skolan för alla barn som bor i kommunen och att det 
är viktigt att alla barn ska kunna garanteras skolplats i sitt närområde och därtill ha möjlighet att 
välja ett kommunalt alternativ. Vidare framgår att det är viktigt att det finns ett tillräckligt stort 
antal skolor med kommunal huvudman och att det finns en rimlig geografisk fördelning av dessa. 
Motionären nämner särskilt Järvastaden som en stadsdel som växer som inte har en skola med 
kommunen som huvudman.   
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna 
skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare etablering inte 
kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solna stad. 
 
 

Förvaltningens yttrande 
Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan som delvis reviderades för att undvika tomma 
skolplatser, efter att tillväxttakten gick ner i staden. Rätt antal skolplatser ger varje skola 
förutsättningar till fulla klasser, fler behöriga lärare och därmed högre kvalitet på undervisningen. 
 
Den långsiktiga skolförsörjningsplanen visar på att Solna har en jämn fördelning av kommunala 
och fristående skolor. I Solna stad finns det tio kommunala skolor. De åtta grundskolorna är 
spridda över Solna med en skola för årskurs f-9 i varje område, Ulriksdalsskolan i norr, Råsunda 
skola i centrala Solna och Tallbackaskolan i den södra delen. Utöver dessa finns 
Bergshamraskolan för årskurs f-6 i Bergshamra, Parkskolan för årskurs f-3 i Hagalund, 
Ekensbergsskolan för årskurs f-6 i Råsunda, Skytteholmsskolan för årskurs f-3 i Skytteholm samt 
Granbackaskola för årskurs f-3 i Huvudsta. Skolorna bidrar till närhet för de elever i de yngre 
årskurserna som väljer att gå i kommunal skola. Solna grundsärskola har sin verksamhet i egna 
lokaler på Skytteholmsskolan och Solna gymnasium ligger i Råsunda. I Huvudsta planeras för en 
ny kommunal skola som är en viktig del i stadens skolförsörjning för att långsiktigt säkerställa 
tillgången på elevplatser i södra Solna. 
 
I dag finns det cirka 1900 barn i grundskoleålder i Järvastaden och Ulriksdal. Antalet förväntas 
öka med drygt 200 barn till 2025 och därefter med ytterligare 200 barn till 2030. Det finns för 
närvarande ett behov av skolplatser för barn i de lägre åldrarna och i takt med att barnen i 
området blir äldre ökar behovet av högstadieplatser. För att möta behovet av skolplatser i 
området har Solna stad tillskapat ytterligare lokaler för Ulriksdalsskolan till höstterminen 2021. 
Många vårdnadshavare i Järva väljer fristående skola och staden har därför möjliggjort för 
Raoul Wallenbergsskolan att med start från höstterminen 2022, tillskapa nya skolplatser i lokaler 
som ligger i direkt anslutning till Raoul Wallenbergskolan Bagartorp. Raoul Wallenbergskolan 
kommer i och med inhyrningen av de nya lokalerna att ha en kapacitet på över 1500 platser för 
årskurs f-9. Därutöver har Ulriksdalsskolan en kapacitet på drygt 1000 skolplatser. Det 
innebär sammantaget att antalet kommunala och fristående platser i Järvastaden och Ulriksdal väl 
möter behovet av platser fram till 2030. 
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Vid varje nyetablering eller utökning av befintlig fristående verksamhet ges den kommun där 
etableringen ska ske möjlighet att yttra sig över en ansökan om godkännande i enlighet med 2 
kap. 2 § skolförordningen. Kommunen yttrar sig över de kriterier som framgår i 2 kap. 5 § 
skollagen, det vill säga om etableringen kan få påtagliga negativa följder på lång sikt framöver för 
elever eller för den kommunala skolverksamheten i kommunen. Vid kommunens tillfälle att yttra 
sig begär Skolinspektionen dessutom in underlag i form av exempelvis befolkningsprognoser, 
sammanställningar över vilka kommunala och fristående alternativ kommunen erbjuder i 
dagsläget, sammanställningar över vilka kommunala alternativ kommunen planerar att erbjuda 
kommande läsår samt övriga uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive 
fristående verksamheter.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering eller 
utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos och efterfrågan 
på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om etableringen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. Slutligen vill förvaltningen 
framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i Skolinspektionens bedömning och att 
Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda fallet.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
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Motion angående långsiktig skolförsörjningsplan 

 
Hemkommunen är enligt skollagen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 
bor i kommunen.  
 
Solna är en kommun som växer, men trots detta så har inga nya skolor med kommunen 
som huvudman etablerats i de stadsdelar som har sett mest nybyggnation och inflyttning, 
såsom Järvastaden.  
 
Det är viktigt att alla barn skall kunna garanteras skolplats i sitt närområde och att de ska 
ha valfriheten att välja en kommunalt driven skola utan att tvingas till längre resvägar. 
Därför anser vi att det är viktigt att det finns ett tillräckligt stort antal skolor med 
kommunal huvudman och att det finns en rimlig geografisk fördelning av dessa. 
 
Som led i detta behöver även planeringen ta hänsyn till i vilken omfattning ytterligare 
nyetableringar av fristående skolor kan ske. Detta, utan att kommunens förmåga att 
bedriva den skolverksamhet den har skyldighet att tillhandahålla drabbas negativt, 
exempelvis genom stora elevomflyttningar med kort varsel. Konsekvenserna av 
avsaknaden av sådan planering har vi kunnat bevittna i närtid.  
 
Med bakgrund av detta yrkar vi: 
 

• Att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till de kommunalt drivna skolans 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av 
friskolor. Detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när 
ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska 
eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad. 
 
 

 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Eva Eriksson     
Socialdemokraterna     

.-:a 
~• Socialdemokraterna 



 

Motion angående att uppmärksamma det moderna Hagalunds 
femtioårsjubileum med ett märkesår 
 
I slutet av 1960-talet beslutade Solna stadsfullmäktige om en väsentlig ombyggnation av 
stadsdelen Hagalund. Den äldre villabebyggelsen revs i allt väsentligt och den nuvarande 
modernistiska bebyggelsen som domineras av de fyra gårdarna som inramas av åtta blå lamellhus 
byggdes. Den nya stadsdelen stod färdig 1973. 
 
När jag var barn beskrevs gärna denna omdaning av stadsdelen närmast i termer av ett syndafall 
där den gamla paradisiska villaförorten ersattes med ett miljonprogramsområde av betong. Den 
berättelsen skymmer dock det faktum att gamla Hagalund var en arbetarstadsdel med tuffa 
ekonomiska förutsättningar. Området var eftersatt och flera av husen saknade toalett inomhus. 
Den nya bebyggelsen innebar att familjer fick tillgång till den tidens moderna bekvämlighet såsom 
tex inomhustoalett.  
 
Hagalund är en stadsdel som uppskattas och älskas av sina invånare. De blå höghusen, den 
planseparerade trafiklösningen och rika grönskan uppskattas av många boende, något som inte 
minst märks i det motstånd som ofta uppbådas vid försök att ändra i stadsdelens grundläggande 
planering. Här finns en väldigt stark känsla av sammanhållning och en lokalpatriotism som få, om 
någon, andra stadsdelar i Solna kan uppbåda. 
 
År 2023 är det femtio år sedan det moderna Hagalund stod klart. Vi socialdemokrater tycker att 
staden bör uppmärksamma detta.  
 
Det finns flera saker som kommunen skulle kunna göra för att uppmärksamma femtioårsjubiléet. 
Några exempel på initiativ vore exempelvis: 
 

• Framtagandet av en jubileumsbok som skildrar det moderna Hagalunds historia 
• En utökad Hagalundsdag finansierad eller delfinansierad av staden 
• Minnesutställning i stadsdelen och t.ex. på Solna Stadsbibliotek 
• Stadsdelsvandringar 

 
 
Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att göra år 2023 till ett märkesår för Hagalund och uppmärksamma femtioårsjubiléet för 
den moderna stadsdelens framväxt 

 
Solna 31 januari 2022 
 

 
 
 
 
Joakim Edhborg 
Socialdemokraterna 

~:a 
~• Socialdemokraterna 



 
Solna den 31 januari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Gula villan vid Råsunda skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Gula villan vid Råsunda skola är en byggnad med lång historia som idag inte används på ett 
optimalt sätt. Huset, som ligger på Stråkvägen 26, uppfördes redan 1922 och är ritat av 
arkitekt Alfred Johansson. Villan köptes 1936 av Stiftelsen Hjälpbyrån för Barn och Hem där 
man hade plats för 13 ogifta mödrar med sina spädbarn. I takt med att tiderna har ändrats 
har Gula villan fungerat som ungdomsmottagning och under många år som uppskattad 
fritidsverksamhet för barnen i Råsunda. Den senaste tiden har villan inte använts till 
verksamhet för Solnaborna utan som ett slags byggbod medan Råsunda skola renoveras.  
 
Precis som många andra äldre hus i Solna har Gula villan en del behov av anpassningar och 
renoveringar för att passa en modern verksamhet. Med sin långa historia och centrala 
placering ser vi ett stort värde i att Gula villan genomgår dessa renoveringar så att villan 
återigen kan användas för verksamhet som kommer Solnaborna till gagn. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 

~
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INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
angående ”Äldreomsorgslyftet” 
 
Regeringen har satsat mycket pengar på att utbilda de anställda inom äldreomsorgen som saknar 

utbildning till undersköterskor eller vårdbiträden, allt för att höja kvaliteten i verksamheten. 

Regeringen står för kostnaderna för vikarier och den anställde får utbilda sig med bibehållen lön. 

 

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunalarbetareförbundet. I 

överenskommelsen framgår det att den som utbildar sig ska, när den är klar med utbildningen, 

erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. 

 

I Solna är det förhållandevis få anställda som har nyttjat den möjligheten, de flesta som går 

utbildningen finns i de privatdrivna verksamheterna.   

 

Mina frågor är: 

 

• Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet?” 

 

• Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen verksamhet 

och hos de privata utförarna? 

 

• Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 

överenskommelsen?  

 

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

kr/inskriven elev.  

 

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

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

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

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

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

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

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

utgångspunkt. Samtidigt ska varje elev inspireras till nya upptäckter.  

 

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

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

förmår att nå sin fulla potential i skolan. 

 

Källa: KOLADA (Kommun- och landstingsdata) 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:  

 

• Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?   

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson  

Socialdemokraterna 

 

.-~ 
~• Socialdemokraterna 
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