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Delårsbokslut per augusti 2022 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tar del av delårsrapporten per augusti 2022. 
 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift- och 
underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och 
fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. 
Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande prisnivåer på 
anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa av 
investeringsprojekten. 
 
För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring 
långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat 
samarbete nämnderna emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet 
av fastighetsprojekt på skolor och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att 
anpassa lokaler och gårdar till barn- och utbildningsförvaltningens ändrade behov fortgått. Under 
året har en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i 
norra Solna. I Hagalund på Sunnanskolan har en helt ny aktivitetsyta bestående av konstgräsplan, 
basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser pågår i hus med kulturhistoriska 
värden såsom Bergmarkska villan och Villa Alnäs. 
 
Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet av 
cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av 
cykelprojekten längs Evenemangsgatan och genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. För 
att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya körfält tillförts på Huvudstaleden i 
riktning mot Solna centrum. I Hagalund har renoveringen av torget inletts, ny asfaltsbeläggning 
har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i 
Hagalundsparken är färdigställd. Lekplatser som rustats är bland andra Råstahem, Råsunda torg 
och Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. 
Anläggandet av nytt naturlikt utlopp för Råstasjön inleddes under sommaren. Strandpromenaden 
mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats. 

Tekniska nämnden har deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av den kommunala 
sopsugsanläggningen i Huvudsta, som uppnått sin livslängd. Byggnation av den nya 
sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen är att ha 
anläggningen i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna och 
under hösten kommer utvärdering av periodmålen 2022-2024 göras såväl som uppstarten av 
planeringen för periodmål för 2024-2026. 
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Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och 
två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan. 

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 
10,2 mkr, vilket är 9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, 
vilket är en ökning med 13,0 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade 
hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. 
Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 mkr högre än föregående år. Detta beror på 
högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland 
annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader 
tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader. 

Periodens positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än 
budgeterat. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden ett underskott på 
5,2 mkr. 

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden 
prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr, vilket beror på ovan nämnda genomlysning av 
investeringsprocessen. 
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Delårsrapport per augusti 2022 

TEKNISKA NÄMNDEN 

TND/2021:25, behandlas på tekniska nämnden den 12 oktober 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift- och underhållsinsatser samt 
prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet 
har påverkats av läget i omvärlden. Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och 
ökande prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa av 
investeringsprojekten. 

För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring långsiktiga 
underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna 
emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor och 
förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och gårdar till barn- och 
utbildningsförvaltningens ändrade behov fortgått. Under året har en renovering av Ringens förskola genomförts 
med syftet att skapa fler skolplatser i norra Solna. I Hagalund på Sunnanskolan har en helt ny aktivitetsyta 
bestående av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser pågår i hus med 
kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan och Villa Alnäs. 

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet av cirkulationsplatsen i 
korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av cykelprojekten längs Evenemangsgatan och 
genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya 
körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har renoveringen av torget inletts, ny 
asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i 
Hagalundsparken är färdigställd. Lekplatser som rustats är bland andra Råstahem, Råsunda torg och 
Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt 
naturlikt utlopp för Råstasjön inleddes under sommaren. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta 
strandbad har restaurerats. 

Tekniska nämnden har deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av den kommunala sopsugsanläggningen 
i Huvudsta, som uppnått sin livslängd. Byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i 
oktober 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland 
SÖRAB-kommunerna och under hösten kommer utvärdering av periodmålen 2022-2024 göras såväl som 
uppstarten av planeringen för periodmål för 2024-2026. 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och två uppdrag för 
tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan. 

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 10,2 mkr, vilket är 
9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och 
beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar 
återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 mkr högre än föregående 
år. Detta beror på högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där 
bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket 
resulterat i högre driftkostnader. 

Periodens positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än budgeterat. På 
grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden ett underskott på 5,2 mkr. 

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden prognosticerar 
ett överskott på 20,0 mkr, vilket beror på ovan nämnda genomlysning av investeringsprocessen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet 
Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Marknadspriser på viktiga råvaror såsom bränsle har 
stigit och följaktligen även priset på energi. Leveranstider på vissa produkter/material och även på tjänster har 
ibland påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i investeringsprojekten. Som ett led i att bevaka att förbudet mot 
oljeimport från Ryssland efterlevs har nämnden även gått ut till leverantörer och förtydligat vikten av att efterleva 
detta. 
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Strategisk planering och samverkan, tekniska nämnden och olika parter 
Under 2022 har en utökad samverkan skett med övriga nämnder kring långsiktig underhåll- och 
investeringsplanering och då specifikt gällande lokalförsörjning. Processen kring genomförandet av 
fastighetsprojekt har utvecklats med resultatet att fler projekt blir klara inom satta tidsramar till rätt kvalitet, vilket 
ökar förutsägbarhet och möjlighet till effektivitet i nämndernas verksamhetsutövning. Samverkan mellan 
skolnämnden och tekniska nämnden gällande säkra skolvägar är även det ett samarbete som har utvecklats vidare 
under året. Trygghetsvandringar har genomförts med personal och elever från Raoul Wallenbergskolan i 
Bagartorp och Internationella Engelska skolan i Huvudsta. 

Tekniska nämnden har, under ledning av exploateringsverksamheten i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av sopsugsanläggningen i Huvudsta. Anläggningen, som uppnått 
sin tekniska livslängd, ska bytas till en modern sopsug med möjligheten till utökad källsortering. Upphandling 
och projektering är genomförd och byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 
2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Under våren har nya anslutningsavtal tecknats 
med samtliga fastigheter som idag är anslutna. Målsättningen är att även ansluta ett flertal exploateringsområden 
samt några befintliga fastigheter. 

Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna i enlighet med plan och under hösten och kommande 
vår kommer förslag till periodmål för 2024-2026 tas fram. Samverkan har också inletts mellan tekniska nämnden 
och övriga nämnder gällande möjligheter och tekniska förutsättningar för att få till en utökad matavfallsinsamling 
inom de olika verksamheterna. 

Tillsammans med övriga nämnder har tekniska nämnden samordnat sin kontinuitetsplanering med ett 
gemensamt fokus på reservkrafts- och nödvattenfrågor. Arbetet kommer att fortgå under hösten. 

Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde 
Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift-och underhållsinsatser samt 
prioriterade investeringsprojekt inom stadsmiljö- och fastighetsverksamhet. 

På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i 
mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022. På 
Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har 
installerats på Sunnanskolan. För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solnahar Ringens förskola byggts om 
till skollokaler. Ombyggnationen omfattade bland annat nya ytskikt och ny ventilation. 

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och 
på Hannebergs förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden 
genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har fått ny lekutrustning och andra 
insatser på gårdarna. 

I Hagalund vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en 
basketplan och ett utegym. På Solna fältrittklubbs ridhus pågår just nu en omfattande takrenovering. 
Renoveringen beräknas vara klar under hösten. 

Det pågår även insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan genomfördes en 
takrenovering och det pågår en takrenovering på Villa Alnäs. Färghandlarhuset i Hagalund målas om utvändigt 
och beräknas vara klar under hösten. 

Inom fastighetsdriften har implementeringen av det nya driftavtalet med H2M Fastighetsteknik AB fungerat väl. 
H2M har även tagit över delar av driften i den nyinvigda simhallen. På grund av det rådande säkerhetsläget i 
omvärlden har en inventering av stadens samtliga skyddsrum genomförts och en handlingsplan tagits fram för att 
avhjälpa brister. 

Inom stadsmiljö har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande 
av projektet längs Evenemangsgatan och cykelbanan genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I 
Bergshamra har upprustningen av cykelbanan mellan Bergshamravägen och Barks väg pågått under året. 
Breddningen av cykelstråket genom Hagalundsparken är också påbörjat, med färdigställande under tidig höst. 

Kollektivtrafikkörfält har under sommaren införts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och under 
våren färdigställdes cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan. Ny asfaltsbeläggning har lagts 
bland annat på centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. Gång- 
och cykelvägen genom Pampasparken har i samband med beläggningsarbetet breddats och gång- och 
cykeltrafiken separerats. 
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Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. I 
Huvudsta har upprustningen av Jungfrudansens lekplats påbörjats och beräknas bli klar i höst. Elljusspåret i 
Igelbäcken färdigställdes under våren. En renovering av torget i Hagalund har startats upp och längs 
Hagalundsgatan inleds utbyten av gatuträden. I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen 
Rosenträdgården renoverats och fräschats upp och under hösten kommer även belysningen i parken att 
moderniseras. På Gustav III Boulevard i Frösunda har nya gatuträd planterats på ett avsnitt av gatan. 
Anläggandet av ett nytt naturlikt utlopp för Råstasjön har inletts. Den gamla dammen är riven och 
uppbyggnaden av ny sjötröskel och åfåra har startat. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta 
strandbad har restaurerats. 

Ett nytt avtal som möjliggör service i form av digital betalning av parkering på allmän platsmark har 
undertecknats och träder i kraft den första september. Tre leverantörer kommer att tillhandahålla denna tjänst. 

Service och bemötande samt efterlevnad av kvalitetsdeklarationer 
Inom service och bemötande har personalen inom tekniska nämnden genomfört utbildningsinsatser under 2022 
för att ytterligare förbättra kundbemötandet. Både inom svarsstatistik för inkommande kontaktcenterärenden 
samt från årets resultat i mätningen Löpande insikt, som undersöker kundernas upplevelse av kommunal service, 
så är trenden positiv. Samverkan mellan tekniska nämnden och näringslivsenheten har utökats för att 
tvärfunktionellt bättre kunna tillgodose företagens behov. 

Efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har under perioden följts upp löpande inom ramen 
för tekniska nämndens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs även svarstider 
avseende inkomna felanmälningar upp löpande. Restriktionerna på grund av pandemin togs bort under februari 
och därefter har samhället succesivt öppnat upp vilket har inneburit att antalet myndighetsärenden har ökat hos 
både tekniska nämnden och hos samverkande myndigheter. Ärenden från polisen om tillstånd att nyttja offentlig 
plats har fördröjts, vilket påverkat tekniska nämndens förutsättningar att leverera god service inom utsatta 
kvalitetsmått. Den växlande väderleken har även genererat många potthål på vägarna runt om i staden, vilket lett 
till en ökning av antalet försäkringsärenden. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
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samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och 
sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som 
ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Tekniska nämndens ansvarsområden 

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar 
såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande 
från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den 
avfallsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat 
om nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda 
aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. 

 Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. 

 Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. 

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

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Målet uppfylls delvis i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att delvis uppfyllas i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I 
Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna och i Bergshamra. Resultatet av årets mätningar i centrala 
Solna uppgår till 4,65 skräpföremål per 10 kvm. Detta är högre än förra året men i linje med tidigare år. 
Skräpmätningen i Bergshamra visar på en fortsatt minskning av antalet skräpföremål (2020: 
2,91, 2021: 1,81, 2022: 1,77). Antalet anmälda klotterärenden hittills i år uppgår till 835 stycken, att jämföra med 
686 stycken för samma period 2021. Måttet energianvändning per gatubelysning kommer att redovisas i 
årsbokslutet. Åtgärder för att förbättra måttet pågår löpande genom utbyte av armaturer med hög effekt mot mer 
energieffektiv belysning. 
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Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Renovering av Rosenträdgården i Hagalundsparken. 

• Reinvesteringar i grönområden såsom upprustning av en fickpark i centrala Huvudsta, Klockarparken 
samt Stenhuggarparken. 

• Upprustning av strandpromenaden längs med Huvudsta strand.  

• Armaturutbyten, till exempel längs med Ulriksdals slottsallé. 

• Ökad städfrekvens sommartid i stadens offentliga miljö. 

• Utbyte av papperskorgar enligt plan. 

 

 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har fortsatt under 2022. Insamlat matavfall från hushåll har ökat 
jämfört med föregående år. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 60 procent (2021: 58 %), totalt 
har 470 hushåll anslutit sedan årsskiftet. 

Mängd insamlat matavfall under januari tom juni var 544 ton matavfall från hushåll jämfört med 530 ton under 
2021. För verksamheter var motsvarande 1180 ton jämfört med 2021 969 ton. 

Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 175 stycken att jämföras med 160 under 2021. 

Självfinansieringsgraden för stadens avfallsverksamhet är god till och med augusti månad och ligger på samma 
nivå som 2021, det vill säga 109 procent. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Informations- och kommunikationsinsatser med bostadsrättsföreningar kring matavfallssortering (en 
fjärdedel av alla föreningar som inte är anslutna till matavfallssortering har intervjuats kring deras 
möjlighet och intresse för anslutning). Hemsidan har uppdaterats med stödmaterial för att underlätta för 
anslutning. 

• Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen vilket innebär insatser tillsammans med SÖRAB för att 
uppnå periodmål och mål. Arbetet är inriktat på fem målområden; system efter behov, avfall förebyggs, 
material cirkulerar, matavfall samt skräp och nedskräpning. 

• Nytt driftavtal för insamling av hushållsavfall, där hämtningsregistrering införts med ett GIS-system som 
ger möjligheten att övervaka att tömning av avfallskärl sker enligt plan.  

 
 

 

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i 

staden. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att 
uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Måtten för detta nämndmål kommer att bedömas i sin helhet i årsbokslutet. 

• 

• 
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Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av 
Evenemangsgatans cykelbana och cykelbana genom korsningen Solnavägen-Frösundavägen. 

• Beläggningsarbeten har utförts på till exempel centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid 
Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. 

• Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har breddats och gång- och cykeltrafiken har separerats. 

• Kollektivkörfält har införts på Huvudstaleden och på del av Solna kyrkväg, vilket ökat framkomligheten 
för busstrafiken. 

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med 
detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälarbanan, tunnelbanan och stombussnätet. 

 

 

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att 
uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Måtten följs upp på årsbasis och redovisas i årsbokslutet. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna har Ringens förskola byggts om till skollokaler. 
Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation. 

• Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det genomförts insatser på Hanneberg och Thors 
förskolor.  

• Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna. 

• Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en 
basketplan och ett utegym. 

• På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny 
hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under 
hösten 2022. 

 
 

 

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda 

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Kontaktcenter hanterar cirka 2 000 ärenden per månad som rör tekniska nämnden. Nämndens svarsfrekvens, det 
vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar) har ökat från 83 (2021) till 89 procent 
(januari-juli 2022). 

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om 
markupplåtelser. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet 
mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2020 var 63 och under 2021 förbättrades 

• 

• 
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resultatet till NKI 70. Prognosen för 2022 är att samma nivå kommer att bibehållas eller bli något högre. 

År 2020 blev NUI, ”Nöjd-Upphandlings-Index” en del av undersökningen och 2021 anslöt Solna till NUI-
mätningen. Nämnden når även här ett gott resultat på NUI-skalan med 69 jämfört med snittet för riket, vilket är 
63. Undersökningen omfattar företag, inom olika områden, som medverkat i kommunens upphandlingar. För att 
öka NUI har nämnden under 2022 bland annat upprättat ett samarbete med näringslivsenheten som utmynnat i 
två genomförda upphandlingsseminarier i syfte att nå ut till Solnas företagare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• Tekniska nämnden har tillsammans med kontaktcenter utvecklat arbetet för hantering och löpande 
uppföljning av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling. 

• Fortsatt arbete med den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten inom nämndens 
myndighetsutövning, främst gällande markupplåtelse. 

• Proaktiv kommunikation gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala 
mediekanaler för att underlätta för kontaktcenter och medborgarna. 

 
 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt: 

 Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår enligt plan 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Uppdrag 

 Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och 
pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för 

Igelbäckens naturreservat. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan och kommer att slutredovisas vid slutet av året. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för 

funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens 

lokaler, som kan kommuniceras på solna.se. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

  

0 

m 
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Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 10,2 mkr, vilket är 
9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och 
beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar 
återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 mkr högre än föregående 
år. Detta beror på högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där 
bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket 
resulterat i högre driftkostnader. 

Periodens positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än budgeterat. 

Resultaträkning (mkr) 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter  126,2 126,4  1,2 187,4 190,9 3,5 

Hyror och arrenden  245,3 233,4  6,7 357,8 366,8 9,0 

Bidrag  1,9 0,1  1,9 0,0 2,8 2,8 

Försäljning av verksamhet  4,8 5,2  0,7 6,1 6,9 0,8 

Övriga intäkter  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Intern intäkt peng (kto 39)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter  378,1 365,1 3,6 % 10,6 551,4 567,5 16,1 

Personalkostnader  -24,0 -19,7  1,1 -37,6 -36,6 0,9 

Köp av verksamhet/tjänster  -103,7 -99,3  1,4 -157,6 -160,0 -2,4 

Lokalkostnader  -149,3 -132,6  3,7 -229,6 -234,9 -5,3 

Kapitalkostnader  -97,1 -96,3  -9,7 -131,2 -143,0 -11,8 

Övriga kostnader  -14,2 -16,9  -1,4 -19,2 -22,0 -2,8 

Intern kostnad peng (kto 77)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader  -388,3 -364,8 6,4 % -4,9 -575,1 -596,5 -21,4 

Verksamhetens 
nettokostnader  

-10,2 0,3 -3 554,2 % 5,7 -23,8 -29,0 -5,2 

På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden med ett underskott på 5,2 mkr. 

Verksamheter 

Verksamheter (mkr) 2022 2021 % 22/21 Budget-
avvikelse 

Budget Prognos Prognos-
avvikelse 

Tekniska nämnden -0,5 -0,4  0,1 -0,8 -0,8 0,0 

Ledningsstaben -8,6 -6,8  1,2 -14,7 -13,7 1,0 

Fastighet 9,3 7,7  -0,2 14,2 9,2 -5,0 

Stadsmiljö -14,5 -4,0  1,8 -24,5 -26,7 -2,2 

Affärsverksamhet 4,1 3,8  2,8 2,0 3,0 1,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-10,2 0,3 -3 500 5,7 -23,8 -29,0 -5,2 

Ledningsstaben redovisar ett överskott om 1,2 mkr för perioden vilket bland annat beror på lägre 
konsultkostnader än budgeterat samt sjukskrivningar. Avdelningen prognosticerar ett överskott på helåret om 
1,0 mkr. 

Fastighets- respektive stadsmiljöavdelningen har påverkats av den genomlysning av investeringsprocessen som 
genomförts i staden vilket bland annat resulterat i ett förtydligande av stadens anvisning för gränsdragning 
mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift. En 
konsekvens av den förtydligade gränsdragningen är att kostnaderna för drift- och underhåll ökat. Även 
kapitalkostnaderna har blivit högre än budgeterat. Avdelningarna har även högre energikostnader för perioden 
vilket är säsongsbetonat men priserna har ökat. Kostnaderna är därmed högre jämfört med samma period 2021. 

Stadsmiljö redovisar dock ett överskott om 1,8 mkr jämfört med budget, vilket främst beror på högre intäkter för 
besöks- och boendeparkering än beräknat samt att intäkterna för trafikanordning- och schakttillstånd är högre 
för perioden. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar avdelningen med ett underskott på 2,2 mkr. Av 
samma skäl beräknar även fastighetsavdelningen ett underskott på 5,0 mkr. 

Affärsverksamheten kommenteras nedan. 
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Affärsverksamheten 

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 2,8 mkr. Detta beror främst på ett nytt 
insamlingsavtal, vilket ger lägre priser än beräknat. Intäkterna är 1,4 mkr högre än samma period föregående år, 
vilket till stor del beror på den reviderade taxan gällande fettavskiljare. På grund av mycket driftstörningar på 
nuvarande sopsug i Huvudsta innebär detta högre kostnader i år jämfört med samma period föregående år. I 
december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta, 
anläggningen är upphandlad och byggnation startar under hösten. Anläggningen beräknas tas i drift årsskiftet 
2023/2024.  

Resultaträkning (mkr) 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 49,4 48,0  0,4 73,4 73,9 0,5 

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

Bidrag 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av verksamhet 0,5 0,4  0,0 0,8 0,8 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Intern intäkt peng (kto 39) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 49,9 48,5  2,8 74,2 74,7 0,5 

Personalkostnader -1,8 -1,7  0,1 -2,9 -2,9 0,0 

Köp av verksamhet/tjänster -42,4 -41,7  2,0 -66,5 -66,0 0,5 

Lokalkostnader -0,4 -0,4  0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Kapitalkostnader -0,2 -0,8  0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Övriga kostnader -1,0 -0,1  0.3 -1,9 -1,9 0,0 

Intern kostnad peng (kto 77) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -45,8 -44,6  2,4 -72,2 -71,7 0,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

4,1 3,8  2,8 2,0 3,0 1,0 

Affärsverksamhetens helårsprognos uppgår till ett överskott på 1,0 mkr jämfört med budget. Intäkterna beräknas 
bli 0,5 mkr högre på grund av den reviderade taxan gällande fettavskiljare. Även kostnaderna prognosticerar ett 
överskott på 0,5 mkr, vilket beror på det nya insamlingsavtalets lägre priser. 

Investeringsredovisning 

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period 
föregående år har utgifterna minskat med 74,1 mkr. Den främsta orsaken till minskningen är att föregående år 
genomfördes den större delen av projektet för att anpassa Råsundaskolan för att möta barn- och 
utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 

Fastighet 
På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i 
mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022. På 
Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har 
installerats på Sunnanskolan. 

För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna, har Ringens förskola byggts om till skollokaler. 
Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation. 

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och 
på Hannebergs förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden 
genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny 
lekutrustning och andra insatser på gårdarna. 

Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och 
ett utegym. På Solna fältrittklubbs ridhus pågår just nu en omfattande takrenovering. Renoveringen beräknas 
vara klar under hösten. 

Det pågår även insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan genomfördes en 
takrenovering under sommaren och just nu pågår en takrenovering på Villa Alnäs. Färghandlarhuset i Hagalund 
målas om utvändigt och beräknas vara klart under hösten. 

Stadsmiljö 
Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortgått enligt plan med färdigställande av projektet 
längs Evenemangsgatan och cykelbanan genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I Bergshamra har 
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upprustningen av cykelbanan mellan Bergshamravägen och Barks väg pågått under året. Breddningen av 
cykelstråket genom Hagalundsparken är också påbörjat, med färdigställande under tidig höst. 

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. I 
Huvudsta har upprustningen av Jungfrudansens lekplats påbörjats och beräknas bli klar i höst. 

I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschats upp. Under hösten 
kommer även belysningen i parken att moderniseras. 

På Gustav III Boulevard i Frösunda har nya gatuträd planterats på ett avsnitt av gatan. 

Anläggandet av ett nytt, naturlikt utlopp för Råstasjön har inletts. Den gamla dammen är riven och 
uppbyggnaden av ny sjötröskel och åfåra har startat. 

Kollektivkörfält har under sommaren införts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och på östra delen 
av Solna kyrkväg. 

Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan 
och på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har i samband med beläggningsarbetet 
breddats och gång- och cykeltrafiken separerats. 

Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats. 

Investeringsredovisning 
(mkr) 

2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens 
investeringar  

77,6 151,6 -74,1 93,0 170,6 150,6 20,0 

Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i 
staden. Detta har inte inarbetats fullt ut i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets 
investeringsbudget och investeringsutfall. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggörande av 
stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av 
beloppsgränsen för en investeringsutgift. För tekniska nämnden påverkar detta fastighetsavdelningen som 
därmed prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr jämfört med budget. 

 

Investeringar i detalj (mkr) 2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Fastighet 39,9 123,9 84,0 70,1 110,0 90,0 20,0 

Stadsmiljö 37,6 27,7 -9,9 23,0 60,6 60,6 0,0 

-varav cykelplan 13,3 9,6 -3,7 5,7 19,0 19,0 0,0 

-varav vatten 0,7 0,0 -0,7 1,3 2,0 2,0 0,0 

-varav utemiljö lekplatser 2,3 4,0 1,7 0,7 3,0 3,0 0,0 

-varav trygghetsåtgärder i 
stadsmiljön 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

-varav återplantering i 
stadsmiljön 

3,5 0,0 -3,5 1,5 5,0 5,0 0,0 

Verksamhetens 
investeringar 

77,6 151,6 74,0 93,0 170,6 150,6 20,0 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska verksamhetsutvecklingsarbetet. 
Genom ett coachande, nära och öppet ledarskap har förvaltningen högt till tak och ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom 
förvaltningens fackområden men även som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen genomför 
varje kvartal kurser inom mark och anläggning samt hus och fastigheter. Medarbetare med ett ekonomiskt ansvar 
har utbildats för att säkerställa rätt kompetens. 
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Kompetensförsörjning 
Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som 
gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också medarbetarnas egen utveckling. 

Personalomsättningen hittills under 2022 är 5,7 procent och mängden anställda har ökat med 7 st sedan 2021. 
Ett proaktivt och långsiktigt arbete pågår med att få ett hållbart medarbetarskap. Tekniska nämnden har 
avgångssamtal med medarbetare som slutat, för att fånga upp viktiga inspel och förbättringsområden. Dessa 
förbättringsområden och aktiviteter som behöver göras avhandlas kontinuerligt i samverkan med de fackliga 
organisationerna. 

Medarbetarengagemang 
Förvaltningsövergripande informationsmöten genomförs regelbundet där frågor som rör personal, arbetsmiljö, 
verksamhetsförbättringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. 

Under perioden har arbetet fortsatt med att följa upp och aktivt arbeta med de handlingsplaner som togs fram i 
början av året utifrån 2021 års HME mätning. Varje kvartal genomförs också personalpulsenkäter som är en 
mätning som genomförs kvartalsvis och syftar till att följa upp hur medarbetare upplever arbetsplatsen. 
Resultaten används sedan för att utveckla och förbättra arbetsmiljön och verksamheten. Eventuella avvikelser 
hanteras i handlingsplaner och följs upp kontinuerligt. 

Lika rättigheter och möjligheter 
Ett samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har bidragit till att 
skapa en bas för hur aktiva åtgärder för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs 
kontinuerligt med samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta 
rätt personal till nämndens verksamhet. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har under perioden ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år och beror främst på 
ökad långtidsfrånvaro. 

Periodutfall 2022 2021 Förändring 

Antal anställda 52 45 7 

- varav kvinnor 28 26 2 

- varav män 24 19 5 

Antal årsarbetare i snitt 52 45 7 

Sjukfrånvaro, % 5,6 2,6 3,0 

Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

- 79,3  

Fotnoter: 

Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

HME undersökning genomförs varje höst 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs 
några internationella samarbeten som tekniska nämnden nyttjar för omvärldsbevakning. 

Tekniska nämnden använder stadens medlemskap i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for 
Urban Security (Efus) för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och 
storstadsområden, bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande samt trygghetsfrågor i 
stadsmiljö. 

Avfall Sverige har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. EU´s nya avfallsregler 
har påverkat Solna stad, då EU-regler för källsortering av biologiskt avfall implementerats i verksamheten under 
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2022. För tekniska nämndens del innebar detta en omdefiniering av hushållsavfall till kommunalt avfall samt 
förtydligande av regler för rapportering av farligt avfall. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Det arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet 
inom tekniska nämnden under året. 

Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma 
de flesta till gagn. För att lättare ta sig mellan målpunkter har trappor upprustats på Råsundatorg, i 
Hagalundsparken samt på Slaktarbacken i centrala Solna. Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och 
Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning för olika åldersgrupper. 

Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och platssamverkan pågår tillsammans med lokala aktörer 
i Hagalund och Västra skogen i syfte att öka tryggheten. Gatubelysningen effektiviseras och ersätts med 
energisnål och ljusare LED-belysning för att få bättre tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön. Tillsammans med 
skolor genomförs vandringar för att säkerställa att eleverna tryggt och säkert kan ta sig till skolan. 

Vid projekt som omfattar ombyggnation, där barn är mottagare av slutresultatet förs det en dialog utifrån 
barnkonventionen i enlighet med framtagen rutin. 

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på 
tillgänglighetsåtgärder under året är renoveringen av hissen i mellanstadiebyggnaden på Råsundaskolan. 
Renoveringar har även genomförts av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret. Tillgänglighetsinsatser 
planeras på Solna gymnasium i samband med skapande av kulturscen (ramp vid sidoentré samt hiss upp till själva 
scenen). Tillskapande av anpassad gård till särskolan på Skytteholmsskolan är även detta ett exempel på 
genomförda tillgänglighetsåtgärder. Under 2022 har tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen det 
politiska uppdraget att göra en inventering av tillgängligheten i alla stadens fastigheter. 

Inom avfallsplanearbetet pågår arbete där Sörab tillsammans med ägarkommunerna kartlägger behoven av 
anpassningar för att underlätta återvinningsarbete för personer med olika funktionshinder. Inom nätverk för 
barnsamverkan och barnperspektiv i avfalls-arbetet samordnas SÖRAB insatser inom ramen för avfallsplanen. 
För att underlätta och tillgängliggöra för sopsortering har en sorteringsguide tagits fram på både svenska och 
engelska. 

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla nämndens samtliga mål. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande strategier 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Hållbar stadsutveckling 
Cykelsatsningarna i staden främjar hållbara transporter för Solnabor, inpendlare och andra besökare till staden. 
De nyligen införda kollektivkörfälten på Huvudstaleden och Solna kyrkväg ökar kollektivtrafikens 
framkomlighet. Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 14 125 för perioden januari till augusti. Det 
är första gången detta mått redovisas varvid det inte finns några jämförelsemått. 

I december fattade kommunstyrelsen beslut om att förnya den kommunala sopsugen i Huvudsta. Sopsugen 
minskar behovet av tunga transporter i stadsmiljön. Den nya sopsugen möjliggör för inkast till tre olika 
fraktioner; restavfall, matavfall och en tredje fraktion som troligen blir returpapper. Detta underlättar för en ökad 
sortering av avfallet. 

Effektiv resursanvändning 
Arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik har fortsatt under 
perioden. 

Inom ramen för årets investeringsprojekt har energieffektiv belysning installerats i Vasalundshallens sporthall, 
Thors förskola och på Berga särskilda boende. Ny ventilation har installerats på ett antal skolor och förskolor 
vilket ger en lägre elförbrukning. På Charlottenburgs förskola pågår fönsterrenovering som omfattar nya 
energiglas för bättre komfort och bättre energiprestanda. På Bergshamraskolan och på Thors förskola har 
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energiinventeringar genomförts med efterföljande enklare åtgärder som sparar energi för verksamheten. 

Avfallsplanen har som mål att säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur för material och avfallsflöden inom 
kommunala verksamheter. Under första halvåret 2022 har Stadsmissionens gamla lokal i Solna centrum 
omvandlats till en returpunkt. I returpunkten kommer privatpersoner enkelt återbruka material istället för att 
slänga. Det kommer finnas möjlighet att lämna in mindre grovavfall, elavfall och farligt avfall. Lokalen öppnas 
under hösten 2022. Under våren har intervjuer genomförts med bostadsrättsföreningar som ännu ej är anslutna 
till matavfallsinsamling. De flesta föreningar som intervjuats ställer sig positiva till att ansluta sig till tjänsten. För 
att underlätta för dessa finns nu framtaget stödmaterial till föreningarna på Solnas hemsida. 

God livsmiljö 
Ett nytt naturlikt utlopp för Råstasjön bidrar till en bättre ekologisk balans i Råstasjön. 

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster så fortsätter 
implementeringen av stadens dagvattenstrategi. Under 2022 görs en del utrednings- och projekteringsarbetet 
kring dagvattendammar i Huvudsta och vid Råstasjön. Även arbetet med genomförande av uppströmsåtgärder 
enligt de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster fortsätter. 

I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschats upp. Under hösten 
kommer även belysningen i parken att moderniseras vilket innebär ett utbyte till LED-teknik. 

Förväntad utveckling 

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av 
såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det kommer ändringar i demografin ställa 
nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering, vilket blir 
en utmaning som påverkar nämndens verksamhet i hög grad. 

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet 
utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara 
trafikfarliga. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora pågående 
exploateringsprojekt såsom Mälarbanan, nya tunnelbanan och Solnavägens kommande omdaning till en stadsgata 
kommer intensifiera behovet av att verka för en säker och framkomlig trafikmiljö. 

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand 
kommer att gå ut på att optimera nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd samt avveckling av lokaler 
som inte behövs för verksamheterna eller inte är anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste 
byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den 
löpande verksamheten. Detta ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya tekniska 
lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i 
fastighetsbeståndet. 

Inom avfallsområdet kommer målen inom Sörabs övergripande avfallsplan bli styrande för hur kommunerna tar 
sig an uppgiften att verka för att öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. För att nå dessa mål 
kommer en utökad dialog med verksamheter och fastighetsägare att krävas så att staden som helhet kan 
minimera negativ miljö- och klimatpåverkan. Inom miljöområdet generellt behöver arbetet fortsätta med att 
integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer. 

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande utvecklingsarbete. 
Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för utvecklingsarbete i hela verksamheten. 
Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. 
Utöver det behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att 
gemensamt ta fram en långsiktig planering av verksamheten och bli bättre på att bidra till att staden ökar sin 
servicegrad. 
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Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Drift och underhåll av trafiksignaler 
TND/2019:402 

Avslutad våren 2022 

Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på 
allmän platsmark TND/2015:1183 

Pågående, konsolideras med upphandlingen Renhållningsentreprenad 

ElentreprenaderTND/2018:53 Avslutad sommaren 2022 

ParkeringsövervakningTND/2015:1047 Pågående 

Markskötsel vinter och sommar på 
tomtmarkTND/2016:528 

Pågående 

AnläggningsentreprenaderTND/2018:1026 Uppstart sommaren 2022 

Renhållningsentreprenad; parker, grönområden 
och områden kring gator med mera samt 
tomtmark TND/2017:362 

konsolideras med upphandlingen Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på 
allmän platsmark 

Styr och övervakningTND/2018:1061 Uppstart hösten 2022 

ByggarbetenTND/2018:339 Uppstart sommaren 2022 

VVS-installationer samt kyla, styr och 
reglerTND/2019:1433 

Uppstart hösten 2022 

Avtalsuppföljning 

Tekniska nämnden är en ren beställarorganisation utan verksamhet i egen regi. Det innebär att nämnden har 
ramavtal, driftentreprenadsavtal och övriga avtal avseende i stort sett hela produktionen, från förvaltning av 
fastigheter och stadsmiljö till projektverksamheten. Detta ställer höga krav på uppföljning, avtalsstyrning och 
avtalsutveckling. Verksamhetens arbete med avtalsuppföljning och avtalsstyrning sker löpande i flera nivåer. 

Nämnden har en egen enhet för upphandling och avtalsuppföljning med avtalscontrollers. Den är ett stöd för 
avdelningarna vid upphandling, avrop, driftmöten, avtalsuppföljningsmöten samt vid tolkningar och tvister som 
kan uppstå i avtalsförhållandena. Varje avdelning arbetar kontinuerligt och systematiskt med uppföljning av sina 
respektive driftentreprenader inom exempelvis fastighet, gata, trafik, park samt inom området avfall och 
renhållning. Ett sätt att följa upp avtalen är genom stickprovskontroller där brister som noteras skyndsamt 
åtgärdas av entreprenören. 

Under perioden har enheten tagit ett starkare grepp gällande kontrollen och uppföljningen av upphandlade 
entreprenörer, vilket resulterat i till exempel en självdeklarationsblankett för entreprenören att fylla i. 

Intern kontroll 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Styrning Delegationsordning Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i 
organisationen.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Samtliga hyresavtal signeras av 
fastighetschef. 

Beslutsprocessen Kontroll av att relevanta projektdirektiv 
och upphandlingar tas upp till styrgrupp.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Kontrollmomenten genomförs enligt plan 
under året. Styrgruppsmöten sker 
regelbundet och vissa avvikelser har 
uppkommit men hanterats. 

  

Medarbetare Rekrytering Kontroll av att rutin- och 
processbeskrivningar dokumenteras.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Kontrollmomenten har genomförts enligt 
plan under året. 

Kontroll av att alla nyanställda får 
genomgå aktuellt introduktionsprogram.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

HRs checklista för nyanställda har följts 
och introduktionsmöten genomförts för 
att snabbt få in den nyanställde i arbetet. 

• 
• 

• 
• 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Många möten har dock skett digitalt på 
grund av covid-19. 

Mutor och jäv All personal inom förvaltningen utbildas i 
vad som gäller vid mutor, jäv och 
oegentligheter. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Medarbetare går kurs via 
kompetensportalen. 

Ekonomi Ekonomiprocessen Medarbetare med arbetsuppgifter av 
ekonomisk karaktär utbildas för att 
säkerställa rätt ekonomisk kompetens. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Kontinuerliga utbildningar har 
genomförts både som en del i 
introduktionen av en nyanställd men 
även repetitioner för övriga personal. 

Verksamhet
sprocesser 

Avtalsuppföljning Kontroll av att leverantörer lever upp till 
avtalade villkor. Särskilt fokus under 
2022 på fastighetsdriftsleverantör och 
beläggningsleverantör. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Kontrollmomenten har genomförts enligt 
plan under året. 

  

• 
• 
• 
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Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 

och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och 
internkontrollplan. 

 Tekniska nämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer 
gällande: 

o Renhållning av allmän platsmark 
o Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet 
o Vård av parker och natur 

 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall samt 
upplåtelse av offentlig plats. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 
med inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska 
nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.  

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande 
fem nämndmål för tekniska nämnden: 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 
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 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och
minsta möjliga miljöpåverkan. 

 Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för
alla som bor och rör sig i staden. 

 Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som
erbjuder en god miljö att vistas i. 

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 
2023 med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för 
driftbudgeten totalt 31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning 
med 7,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade 
kapitalkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr 
jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 
2022 fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, 
förbättring av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas 
utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad 
och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. 
Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. 

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 
gjort en översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en 
aktualisering till 2023. 

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av 
avfallstaxan samt taxan för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i 
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kommunfullmäktige i november och att de träder i kraft från och med 1 januari 
2023. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås 
oförändrade inför 2023. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med inriktning 
för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska 
nämndens verksamhetsplan och budget 2023. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem 
nämndmål för tekniska nämnden: 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 
miljöpåverkan. 

 Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor 
och rör sig i staden. 

 Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god 
miljö att vistas i. 

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 
31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 7,4 mkr. Förändringen beror 
främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr jämfört med 
budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 2022 fick särskilda medel 
avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av vattenkvaliteten i stadens 
vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt återplantering 
i stadsmiljön. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer 
självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således 
budgeterade med ett nollresultat. 

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en översyn 
av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2023. 

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan samt 
taxa för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i kommunfullmäktige i november och att 
den träder i kraft från och med 1 januari 2023. 
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Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 
2023. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och 
nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs 
för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras 
kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. 
Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). 
De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till 
bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. 
Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt 
utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, 
särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 
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Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna 
löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. 
Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller 
särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads 
koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Tekniska nämndens ansvarsområden 

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens 
kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att 
starta större investeringsprojekt krävs medgivande från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare 
ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den avfallsverksamhet som staden 
enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna dokumenterar stadens löfte till medborgare och brukare för att de ska 
kunna bedöma kvaliteten på de tjänster som staden erbjuder inom nämndens 
verksamhetsområde. Kvalitetsdeklarationerna ska spegla gällande entreprenadavtals 
ambitionsnivå och beslutas av tekniska nämnden. 

  
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
Hantering av avfall 2019-11-25 Oförändrad 
Renhållning på allmän platsmark 2022-10-12 Revideras 
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet 2022-10-12 Revideras 
Vård av parker och natur 2022-10-12 Revideras 

Organisation 

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar, fastighetsavdelningen, stadsmiljöavdelningen 
och VA- och avfallsavdelningen. Direkt under förvaltningschefen ligger förvaltningens 
stödprocesser i form av egna enheter. Dessa är ekonomi, upphandling och avtalskontroll samt 
ledningsadministration och verksamhetsutveckling 

Fastighetsavdelningen 
Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd vilket till stor del 
utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av 
fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av 
ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de investeringsprojekt som genomförs i 
stadens fastigheter. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; drift och 
förvaltning, teknik- och fastighetsutveckling samt fastighetsprojekt. 

Stadsmiljöavdelningen 
Stadsmiljöavdelningen förvaltar och utvecklar allmän platsmark och allmänna tekniska 
anläggningar. Avdelningen är väghållare för det kommunala vägnätet. I detta ingår även 
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parkeringsverksamhet på allmän gatumark samt den offentliga belysningen. All drift och 
förvaltning är utlagt på entreprenad. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; 
park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt. 

VA -och avfallsavdelningen 
VA-verksamheten bedrivs i ett aktiebolag (Solna Vatten AB) och rapporteras i en fristående 
verksamhetsplan. Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del av 
avfallsverksamheten som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Verksamheten är 
taxefinansierad. 

  

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en 
vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision 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. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda 
resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer 
ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och 
verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att 
balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, 
arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna 
mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som 
tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga 
naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas 
egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
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Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till 
bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma 
grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, 
utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina 
förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad 
finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika 
skeden. 

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här 
ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden 
ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en 
importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att 
förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska 
ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter 
per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 
2023. 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 
Aktiviteter Beskrivning 
Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens 
genomförandeplan 

Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens 
genomförandeplan i syfte att uppnå en attraktiv stadsmiljö samt 
underlätta drift och underhåll. 

Fortsatta insatser för ökad trygghet Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och 
ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden. 
Trygghets- och siktförbättrande beskärningar av växtlighet ska 
utföras kontinuerligt. 

Fortsatt utbyte av papperskorgar Papperskorgar av äldre modell byts ut till nya, platsanpassade 
och funktionella på strategiska platser i staden. 

Upprustning av lekplatser utifrån barnkonventionens mål Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i 
en stimulerande trygg och tillgänglig miljö. 

. 
Mått 
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm 
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare 
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 
miljöpåverkan. 
Aktiviteter Beskrivning 
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom 
avfallsverksamheten 

Säkerställa balansen mellan nivån på avfallstaxan och 
verksamhetens kostnader. 

Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad 
matavfallsinsamling 

Förutsättningar skapas för en högre utsorteringsgrad och 
anslutning till matavfallssortering genom tydlig information på 
hemsidan samt stödmaterial för bygglovshantering. Riktade 
informationsinsatser ska ske till bostadsrättsföreningar och villor. 

Arbete med periodmålen i avfallsplanen Under 2023 ska arbetet inom avfallsverksamheten inriktas mot 
att uppnå relevanta periodmål (år 2021-2023) i Avfallsplanen. 
Arbetet sker i samarbete mellan Solna stad och SÖRAB. 
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Aktiviteter Beskrivning 
Insatserna innebär bland annat arbete med tillgänglighet, 
utveckling av avfallsfrågorna inom stadbyggnadsprocessen samt 
sortering av matavfall. 

Avfall förebyggs och avfallsmängderna minimeras Genom Returpunkten i Solna centrum ska information ges om 
återbruk och möjlighet att lappa, laga och lämna saker för 
återbruk eller för återvinning. 

. 
Mått 
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall 
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet 
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och 
rör sig i staden. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med 
cykelplanen. 

Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med 
cykelplanen. 

Åtgärder utifrån broinspektioner Upprustningsåtgärder utifrån det inspektionsunderlag som tagits 
fram. 

Investering i beläggningsytor Insatser görs under 2023 för ny vägbeläggning på utvalda gator 
och gång- och cykelvägar. 

Fortsatt arbete med säkra skolvägar Åtgärder sker utifrån trygghetsvandringar, felanmälningar med 
mera. 

. 
Mått 
Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät 

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö 
att vistas i. 
Aktiviteter Beskrivning 
Arbeta vidare med tillgänglighetsåtgärder I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet 

i kommunens lokaler beaktas. 
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens 
fastigheter 

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska 
energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär 
kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre 
energiförbrukning. 

Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av 
fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja 
fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus 
kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden. 

Fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kommunens fastigheter I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska 
trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas. 

. 
Mått 
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI 
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm 

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till 
nöjda solnabor och företagare. 
Aktiviteter Beskrivning 
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter 
och tekniska nämnden 

Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att 
säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna. 

Utveckling av handläggning av markupplåtelse Se över handläggning av markupplåtelse i syfte att öka 
kundnöjdheten. 

Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp 
och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera. 

Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig 
upphandlingsprocess 

Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig 
upphandlingsprocess genom att se över och utveckla våra 
processer, mallar och rutiner. 

. 
Mått 
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Mått 
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande 
verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 
31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 7,4 mkr. Förändringen beror 
främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Intäkterna ökar med 25,8 mkr jämfört med 2022 vilket främst beror på ökade hyresintäkter 
med anledning av tillkommande lokaler. Kostnaderna ökar med 33,2 mkr vilket framförallt 
beror på ökade driftkostnader för de tillkommande lokalerna, ökade kapitalkostnader, höjda 
energipriser samt ökade kostnader avseende affärsverksamheten. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 579,0 553,2 -25,8 
Kostnader -610,2 -577,0 33,2 
Nettokostnader -31,2 -23,8 7,4 

Affärsverksamheten 

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är 
taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. 

Affärsverksamheten budgeterar ett nollresultat vilket är 2,0 mkr mindre jämfört med 2022. 
Kostnaderna beräknas öka med 4,3 mkr på grund av kontrakterad indexuppräkning 
(kontrakterad indexökning tom augusti drygt 6 procent) av entreprenadavtalen för hämtning av 
hushållsavfall och tömning av fettavskiljare samt en mindre ökning i kostnaden från SÖRAB. 
Med anledning av den stora kostnadsökningen föreslås en taxejustering för 2023 i syfte att få 
en ekonomi i balans. 

 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 76,5 74,2 -2,3 
Kostnader -76,5 -72,2 4,3 
Nettokostnader 0 2,0 2,0 

Investeringsbudget 

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 uppgår investeringsbudgeten till 120,0 mkr, vilket är en minskning 
med 50,6 mkr jämfört med budgetram 2022. Detta beror främst på att nämnden under 2022 
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fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av 
vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i 
stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 

Under 2023 fortsätter investeringar för upprustning och utveckling av stadens skol- och 
förskolelokaler samt äldreomsorgslokaler. 

Inom stadsmiljöverksamheter fortsätter investeringarna under 2023 med inriktning mot gator 
och parker. Ett särskilt prioriterat områden är utbyte av gatubelysning till modern och 
energieffektiv LED-belysning. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Fastighet 95,0 110 -15,0 
Stadsmiljö 25,0 30,6 -5,6 
Politiska satsningar 0,0 30,0 -30,0 
Summa 120,0 170,6 -50,6 

Taxor och avgifter 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
För reservering av allmän plats finns en taxa kopplad. Taxan för upplåtelse av offentlig plats 
förändrades inför 2022 i syfte att justera upplåtelseändamålen till dagens behov samt förenkla 
beräkningsmodellen för hur taxan beräknas. I samma syfte föreslår tekniska nämnden 
ytterligare några mindre justeringar av taxan inför 2023. 

Avfallstaxa 
Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. I och med de 
stora kostnadsökningarna relaterade till indexreglerade avtal har ett behov av att justera 
avfallstaxan uppstått i syfte att uppnå ekonomisk balans. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 
2023. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2022-04-04 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 
Parkering KF 2019-05-27 Oförändrad  2019-10-01 
Felparkering KF 2018-11-26 Oförändrad  2019-01-01 
Trafik och väghållning KF 2017-11-27 Oförändrad  2018-01-01 
Avfallstaxa KF 2021-11-29 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och 
vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga 
aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt 
kompetens inom förvaltningens områden men även som en del i att vara en attraktiv 
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arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individers behov genomförs kompetensutveckling 
löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Även inom området service till 
allmänheten så genomförs riktade kurser till förvaltningens medarbetare på årsbasis. 

Kompetensförsörjning 
Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en 
kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också 
medarbetarnas egen utveckling. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens 
ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av 
att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i 
verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. 

Medarbetarengagemang 
Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas kvartalsvis, där frågor som bland annat 
personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. 
Vidare informeras medarbetarna löpande om förvaltningsövergripande frågor via de digitala 
verktygen samt via avdelningsvisa arbetsplatsträffar. 

Genom att mäta både hållbart medarbetarindex (HME) på årsbasis samt att kvartalsvis även 
undersöka arbetsmiljön genom en mindre personalenkät så fångar verksamheten upp de 
tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas 
och genomförs successivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig 
verksamhetsplanering. 

Sjukfrånvaro 
Nämndens sjukfrånvaro har ökat något men är fortfarande på en låg nivå. Chefernas roll inom 
det hälsofrämjande arbetet har tydliggjorts för att förebygga eventuella sjukskrivningar. Hälsa 
och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med 
verksamhetsutveckling. 

Lika rättigheter och möjligheter 
Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen för att bibehålla en attraktiv 
arbetsplats med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen. Samarbete med de fackliga organisationerna gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har också bidraget till att skapa en bas för hur aktiva åtgärder 
för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt med 
samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta 
rätt personal till nämndens verksamhet. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt 
arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. 
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Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och 
mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera 
tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden företräder staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i 
internationella samarbeten när det är aktuellt. 

Under 2023 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i det europeiska nätverken 
Eurocities och Efus (European Forum for Urban Security) för omvärldsbevakning och för att ta 
tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, 
avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö samt trygghetsfrågor i stadsmiljö. 

Nämndens upphandlingsenhet kommer att bevaka globala marknadstrender inom 
byggbranschen genom utvecklade rutiner som säkerställer en kvalitativ omvärldsbevakning. 

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska 
nämndens ansvarsområde. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande 
och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess 
kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. 

För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i 
fastighetsbeståndet den mest framträdande delen i likabehandlingsarbetet. 
Tillgänglighetsperspektivet har en central roll i utvecklingen av stadsmiljön och i stadens 
fastigheter. Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk exempelvis plan- och 
bygglagen (PBL) och tillgänglighet på allmänna platser (ALM). 

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten 
prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en 
sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts. 

I den löpande fastighetsdriften och i investeringsprojekten lyfts särskilt frågor gällande 
tillgänglighet och trygghet i syfte att öka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler. 

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. 
Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett 
enkelt språk. Myndighets- och serviceärenden hanteras löpande i den ordning de kommer in 
och likabehandlingsprincipen tillämpas i bedömningar oavsett vem avsändaren är. 
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För att ta del av allmänna handlingar erbjuder nämnden, i den mån det är begränsade 
mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring nämndens beslut kan 
ta kontakt på telefon och få ärendet förklarat för sig. Nämndens primära ingång för kontakter 
med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och 
korta väntetider. 

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot 
nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar. 

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen ingår kartläggning och framtagande av förslag till 
förbättringar i tillgänglighet inom avfallshanteringen. Avstånd, begränsningar, och hinder gör 
att alla inte har en lika god tillgång till avfallshanteringen. Genom att utreda och samverka 
kring orsaker och lösningar ska lösningar som ökar tillgängligheten tas fram. 

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska 
nämndens ansvarsområde. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier 
inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna 
inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Under 2023 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en 
effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om 
en klimatneutral stad 2045. 

För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer 
åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen 
kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Inom ramen för 
stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att 
fortsätta under 2023. 

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med underhåll och skötsel 
av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönplan. Nämnden arbetar 
aktivt med att främja den biologiska mångfalden till exempel genom friställande av ekar och 
omvandling av klippta gräsytor till blomsterängar. För att bidra till stadens arbete med att 
förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av 
stadens dagvattenstrategi och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen fortsätta under 
2023. 

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. 
Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. I enlighet med 
Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral 
avfallshantering. Som del i den omställningen har det i upphandlingen för insamling av 



14

Tekniska näm
nden - V

erksam
hetsplan och budget 2023

hushållsavfall ställts krav på i princip 100 procent biodrivmedel. 

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av 
tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Vid årsskiftet fattade 
kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Under 2022 till 
2023 kommer byggnationen av anläggningen att ske. Anläggningen kommer försörja de 
fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt 
att den har möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet. Under året har den privatägda 
sopsugen för nya Ulriksdal tagits i drift vilket möjliggör ytterligare anslutningar under 2023. 

Staden ska arbeta för att förebygga avfall genom att främja ökat återbruk och minimera att 
avfall uppkommer. Under hösten har SÖRAB invigt den nya Returpunkten i Solna centrum. 
Målsättningen är att informera och inspirera till återbruk och återvinning. I Returpunkten kan 
privatpersoner sortera och lämna saker för återbruk samt mindre mängder grovavfall, el-avfall 
och farligt avfall för återvinning. 

Ökad insamling av matavfall minskar klimatpåverkan ytterligare genom att matavfallet 
omvandlas till biogas och biogödsel. Under 2023 fortsätter arbetet med att underlätta för 
anslutning till matavfallssortering. Genom att fortsatt arbete med aktivt stöd och information 
på hemsidan underlättar nämnden för anslutning. Insatser kommer också genomföras under 
kommande år för att öka utsorteringen av matavfall hos de avfallskunder som redan idag är 
anslutna till tjänsten. 

Kommunalt ansvar för byggavfall från hushåll införs under 2023, vilket innebär att några nya 
tjänster för fastighetsnära insamling kommer att införas. 

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av entreprenader, varor och tjänster under 
2023 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande 
strategidokument beaktas i kravställningar. 

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyn och 
de bidrar även till att uppfylla nämndens mål. 

Förväntad utveckling 

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov 
av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det 
kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar 
behov av verksamhetsutveckling och digitalisering vilket blir en stor utmaning som påverkar 
nämndens verksamhet i stor grad. 

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar bland annat om 
att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. 



15

Tekniska näm
nden - V

erksam
hetsplan och budget 2023

Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både trafikfarliga eller 
trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora 
pågående exploateringsprojekt såsom Mälarbanan, nya tunnelbanan och Solnavägens 
kommande omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker 
och framkomlig trafikmiljö. 

Övriga nämnders behov kommer att förändras vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i 
första hand kommer att gå ut på att optimera nyttjandet av stadens nuvarande 
fastighetsbestånd samt avveckling av lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är 
anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt 
ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande 
verksamheten. Det ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya 
tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska 
energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. 

Inom avfallsområdet kommer målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan bli styrande för 
hur kommunerna tar sig an uppgiften att verka för att öka den cirkulära hanteringen av avfall 
och material. För att nå dessa mål kommer en utökad dialog med verksamheter och 
fastighetsägare att krävas så att staden som helhet kan minimera negativ miljö- och 
klimatpåverkan. Inom miljöområdet generellt behöver arbetet fortsätta med att integrera ett 
klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer. 

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande 
utvecklingsarbete. Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för 
utvecklingsarbete i hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och 
strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Utöver det behöver 
samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att 
gemensamt ta fram en långsiktig planering av verksamheten och bli bättre på att bidra till att 
staden ökar sin servicegrad. 

Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att 
de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis 
lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssätt samt ger 
möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och 
företagare som verkar i Solna. 

Konkurrensutsättning 

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och 
analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska 
nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med 
konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen. 
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Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena 
året och slutföras nästa. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2023 det 
vill säga de upphandlingar som kommer att påbörjas under året. 

Under 2023 påbörjas följande tre upphandlingar; VVS-installationer samt kyla, styr och 
reglerteknik, Styr och övervakning samt Dagvattendamm Råstasjön. VVS-installationer samt 
kyla, styr och reglerteknik samt Styr och övervakning ingick i verksamhetsplan och budget 
2022 men har inte startats upp varför dessa nu även ingår i verksamhetsplan och budget 2023. 
Vidare kommer ett stort antal avrop och upphandlingar genomföras med lägre avtalsvärden. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Styr och övervakning TND/2018:1061 
VVS-installationer samt kyla, styr och reglerteknik TND/2019:1433 

  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
Dagvattendamm Råstasjön samt anläggning av vägbro 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt 
kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för 
nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra 
kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas 
sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och 
konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 
16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska 
kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med 
delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Delegationsordning 9 Beslut fattas på fel 
nivå i organisationen 

Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i 
organisationen. 

Styrning 

Beslutsprocessen 9 Det sker avvikelser 
från fattade beslut 

Kontroll av att relevanta projektdirektiv 
och upphandlingar tas upp till styrgrupp. 

12 Kompetensförlust Kontroll av att rutin- och 
processbeskrivningar dokumenteras. 

Rekrytering 

9 Nyanställd får 
bristande eller ingen 
introduktion 

Kontroll av att alla nyanställda får 
genomgå aktuellt introduktionsprogram. 

Medarbetare 

Mutor och jäv 12 Otillbörlig påverkan All personal inom förvaltningen utbildas i 
vad som gäller vid mutor, jäv och 
oegentligheter. 

Ekonomi Ekonomiprocessen 9 Brister i ekonomisk Medarbetare med arbetsuppgifter av 
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Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
kompetens ekonomisk karaktär utbildas för att 

säkerställa rätt ekonomisk kompetens. 
Verksamhetsprocesser Avtalsuppföljning 9 Leverantörer lever ej 

upp till avtalade 
villkor 

Kontroll av att leverantörer lever upp till 
avtalade villkor. 



Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vård av park och natur 
Solna stad planerar, anlägger och förvaltar ett brett utbud av gröna miljöer som bidrar med 
ekosystemtjänster och gör det möjligt för medborgarna att utöva en mångfald av olika 
aktiviteter året om. Stadens park- och naturområden omfattar bl.a. parker, lekplatser, 
naturområden, rabatter och stadsträd. Solna stads gröna miljöer ska vara välskötta, säkra och 
trygga. 

 
 
 
 



VI LOVAR ATT 
 

 Stadens lekplatser håller en god säkerhetsnivå. Alla lekplatser ska genomgå en årlig 
säkerhetsbesiktning och fyra säkerhets- och funktionskontroller spridda över året. 

 
 Parkgräsmattor ska kunna användas till lek, spel och vistelse genom att de klipps till 6-

8 cm när gräset nått en höjd motsvarande 10-12 cm. 
 

 Buskage i anslutning till gator, gång- och cykelvägar, lekytor, trappor, parkbänkar, 
belysningsstolpar och skyltar beskärs så att trafiksäkerhets- och trygghetskrav 
uppfylls. Skyltar ska synas, belysningen ska inte skärmas av och buskagen ska inte 
försvåra nyttjande av allmän plats. 

 
 Omålade parkmöbler oljas en gång per år. 

 
 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 

synpunkt. 
 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version. 
 
 
 



Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt 
trafiksäkerhet  
 
Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att gå, cykla och köra på stadens gator, vägar samt 
gång- och cykelbanor. Solna stad ansvarar för underhåll och skötsel av kommunala gator, 
vägar och torg. 

 
 
 



VI LOVAR ATT 
 Säkerställa att vägmärken, gatu- och parkbelysning inte skyms av träd eller buskar. 
 Åtgärda trasig lampa i lyktstolpe inom fem arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan. 
 Övergångsställen är belysta och målade.  
 Åtgärda hål i vägbeläggningen inom tio arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan.  
 Snöröjning ska vara avslutad inom åtta timmar efter snöfall och därigenom ska 

framkomligheten vara säkrad på kommunala gator, torg, trappor, gång- och 
cykelvägar. 

 Halkbekämpning ska vara avslutad inom åtta timmar efter inträffat halt väglag och 
därigenom ska framkomligheten vara säkrad på kommunala gator, torg, trappor, gång- 
och cykelvägar. 

 Varje vår sandsopa vägunderlag som halkbekämpats under vintersäsongen och att 
sopningen efter en normal vinter är avslutad senast den 30 april.  

 Informera om planerade större trafikavstängningar eller trafikstörningar minst fem 
arbetsdagar innan arbetet påbörjas. 

 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 
synpunkt. 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version. 
 



Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renhållning på allmän plats 
 
Solna stad ansvarar för renhållning av allmän plats, vilket bland annat innefattar upplockning 
av skräp, klottersanering och skadedjursbekämpning.   

 

 
 
 



VI LOVAR ATT 
 

 Plocka upp skräp på gator och i parker inom tre arbetsdagar efter upptäckt eller 
inkommen anmälan. 

 
 Sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan under förutsättning att platsen är åtkomlig med saneringsutrustning och 
temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.  

 
 Hantera ärenden om skadedjur i den offentliga miljön inom fem arbetsdagar efter 

inkommen anmälan. Akuta skadedjursproblem, exempelvis getingbon på lekplatser, 
hanteras inom en arbetsdag från mottagen anmälan. 

 
 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 

synpunkt. 
 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.
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Tjänsteskrivelse 2022-10-03 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om revideringar i taxan för upplåtelse av 
kommunal mark som är offentlig plats från 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs 
av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och 
leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde. 

Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande 
taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa 
upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp från 1 januari 
2022.  

I april 2022 beslutade kommunfullmäktige att justera avgiften för 
upplåtelseändamålet ”Uthyrning och parkering av elsparkcyklar” för att anpassa 
taxan till omvärlden.  

Med erfarenheter från det år som gått har tekniska förvaltningen kommit fram till 
att det finns behov av att göra några smärre justeringar av upplåtelseändamål 
och avgiftsbelopp. Förslaget om en ny taxa förväntas inte påverka nämndens 
ekonomi. 
 

 

Handlingar 
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1. Förslag till ny taxa, förändringar är markerade i gult 

2. Nu gällande taxa. 

 
 
 
Catarina Ericsson   David Nordin 
Förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Lagar och föreskrifter 
I lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. framgår att staden har rätt att ta ut ersättning för 
användandet av plats som kommunen har upplåtit. Ersättning utgår i form av en 
avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med 
upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av 
upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunder för beräkning av avgiften 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs 
av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och 
leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde. 

Med offentlig plats menas enligt Ordningslag (1993:1617), kap 1, 2§:  

1. allmänna vägar,  

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
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3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga 
för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik 

Solna stad har även lokala ordningsföreskrifter som definierar vilka områden inom 
staden som ska jämställas med offentlig plats. 

 

Förslag 
Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande 
taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa 
upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp. I 
uppföljningen av den nya taxan har många av förändringarna visat sig vara bra 
men det har konstaterats att det finns behov av att göra ytterligare några 
justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp. 

Ändrade upplåtelseändamål 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Tillhandahållande av el för torgplats och 
tillfällig försäljningsplats(C4) införs till en taxa på 50 kr/påbörjat 
dygn/plats 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Tillhandahållande av el för evenemang i 
Skytteholmsparken eller på Huvudstafältet(D8) införs till en taxa på 100 
kr/påbörjat dygn/evenemang 

 Upplåtelseändamålet Marknadsföringsevenemang tas bort då det kan 
ersättas av upplåtelseändamålet Tillfällig försäljningsplats C3. 

 Upplåtelseändamålet Parkering för uthyrda cyklar och elsparkcyklar(D11) 
utökas att även omfatta cyklar från att tidigare enbart omfattat 
elsparkcyklar. 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Mark för fritidsanläggningar(D12) införs till 
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en taxa på 10 kr/kvm/år. 

Ändrade avgiftsbelopp:  

 Upplåtelseändamålet Byggnadsställning med fri passage under(A4) har
lagts till med en lägsta avgift på 1 000 kr.

 Upplåtelseändamålet Byggnadsställning utan fri passage under(A5) har
lagts till med en lägsta avgift på 2 000 kr.

 Valbanderoller blir likt valaffischer avgiftsfria fem veckor före och en vecka
efter val eller folkomröstning. Se B3.

 Upplåtelseändamålet Julgransförsäljning (C7) avgift har justerats för
vinstdrivande företag som säljer julgranar så att det harmoniserar med all
annan försäljning som går under Tillfällig försäljningsplats(C3). För
föreningar som säljer julgranar tillämpas istället Tillfällig försäljning för 
insamlingsändamål(D3). 

 Upplåtelseändamålet Kultur- och sportevenemang(D4) delas upp på ”Utan
entré-/anmälningsavgift” och ”Med entré-/anmälningsavgift” med en taxa
på 0 kr respektive 3 kr/kvm/påbörjat dygn och lägsta avgift 3 000 kr.

 Upplåtelseändamålet Valstuga, valtält eller liknande i samband med 
val/folkomröstning får en höjd avgift till 1 200 kr men då är
tillhandahållande av el inkluderat om platsen så tillåter.

Ekonomi 
Tekniska nämnden budgeterade 10 miljoner i intäkter för markupplåtelser 2022 
och förslaget till budget för 2023 är fortsatt på 10 miljoner. Förslaget om en ny 
taxa för upplåtelse av stadens offentliga mark antas inte påverka nämndens 
ekonomi.
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Inledning 
Avgifterna ska användas strikt för samtliga sökande, för att 

upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla 

avgifter betalas mot faktura. 

Lagar och föreskrifter 
Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 

avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m. 

Andra tillstånd 
Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga nödvändiga tillstånd 

som till exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd 

för livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, 

alkoholservering etc. 

Handläggningsavgift 
Handläggningsavgiften för en ansökan om markupplåtelse är 800 

kr. Denna avgift återbetalas ej vid eventuell återkallelse av 

markupplåtelsetillståndet. 

Handläggningsavgift används inte för avgiftsbefriad upplåtelse. 

Moms 
Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade. 

Övrigt 
 I de fall det inte finns ett upplåtelseändamål specificerat i 

denna taxa, äger Tekniska förvaltningen rätt att besluta om 

avgiftens storlek. 

 Om en ny taxa börjar gälla under beviljad tillståndsperiod är 

det den taxan som tillämpas. 

I SOLNASTAD 



SID 4(10) 
 2022-10-03 

Dnr TND/2022:1

 Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.  

 Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis kan 

innebära polisanmälan.  

 Generellt beviljas tillstånd för markupplåtelse med max 1 år 

i taget (ej kalenderår).  

 Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, 

Centralvägen och Skytteholmsvägen.  

 

 

Taxa för byggetableringar (kategori A) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
A1 Byggetablering, 

arbetsområde eller upplag 
3 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 3 500 kr. 

 

A2 Fristående container och 
bodar 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  
Lägsta avgift 1 000 kr. 

 

A3 Fristående kranar, liftar 
och andra motorredskap 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  
Lägsta avgift 1 000 kr 

 

A4 Byggnadsställning med 
passage under 

1,50 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 1 000 kr 

Så kallad 
Stockholmsställning.  

A5 Byggnadsställning utan 
passage under 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 2 000 kr 

 

A6 Byggsäck, 
återvinningssäck 

150 kr/st/påbörjat dygn  

 

 

Taxa för skyltar (kategori B) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
B1 Skylt <1 kvm skyltyta 600 kr/skylt/år  

Lägsta avgift 600 kr 
Inbegriper även 
gatupratare, vepor 
och banderoller. 
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
B2 Skylt >1 kvm skyltyta 7 kr/kvm skyltyta/påbörjat 

dygn 
Inbegriper även 
vepor och 
banderoller  

B3 Affischer  2 kr/affisch/påbörjat dygn  
Valaffischer och 
valbanderoller är avgiftsfria 
fem veckor innan och en 
vecka efter dagen för val/ 
folkomröstning. 
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Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
C1 Torgplats upp till 16 kvm 

Centrumläge  
Övriga lägen  

 
192 kr/påbörjat dygn 
80 kr/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 
30 sammanhängande 
dygn. 

C2 Torgplats över 16 kvm 
Centrumläge 
Övriga lägen 

 
12 kr/kvm/påbörjat dygn 
5 kr/kvm/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 
30 sammanhängande 
dygn. 

C3 Tillfällig försäljningsplats 
Centrumläge 
Övriga lägen 
För insamlingsändamål 

 
1 000 kr/ påbörjat dygn 
500 kr/ påbörjat dygn 
Ingen avgift 

För marknad/ 
loppmarknad se D6 
 
Insamling som 
arrangeras av 
skolklasser, 
föreningar eller 
liknande icke 
vinstdrivande 
organisationer. 

C4 Tillhandahållande av el för 
torgplats och tillfällig 
försäljningsplats 

50 kr/påbörjat dygn/plats 
 

Ej förbrukning. 
Gäller även vid 
avgiftsfritt 
upplåtelseändamål. 

C5 Ambulerande tillfällig 
försäljning 

500 kr/ påbörjat dygn Se lokala 
ordningsföreskrifter 
för var denna kategori 
inte är tillåten. 

C6 Evenemangsförsäljning 
Arenastaden 
 

2 000 kr/kvartal/plats 
Kvartal 1: 1/1 – 31/3 
Kvartal 2: 1/4–30/6 
Kvartal 3: 1/7–30/9 
Kvartal 4: 1/10–31/12 

Försäljning i 
anslutning till 
evenemang. Fyra 
särskilt anvisade 
platser i Arenastaden.  

C7 Julgransförsäljning 
Centrumläge 
Övriga lägen 

 
1 000 kr/ påbörjat dygn 
500 kr/ påbörjat dygn 

Max 50 kvm. 
Nattförvaring får ske 

på plats.  
För föreningar som 

säljer julgranar se C3 
För 

insamlingsändamål 
C8 Uteservering 3 kr/kvm/påbörjat dygn  
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
C9 Foodtruck  20 000 kr/år 

2 500 kr/mån 
500 kr/påbörjat dygn 

Mobila 
matförsäljnings-
ställen med Solna 
stads foodtruck-
tillstånd. Max 3 
timmars 
uppställning/plats 
För uppställning 
längre än 3 tim/plats, 
se C3.  

C10 Skyltvaror/demonstrations-
objekt i direkt anslutning till 
verksamhetslokal 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
 

 

 

Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
D1 Evenemang för 

hjälpverksamhet, 
samhällsinformation eller 
uppställning av blodbuss. 

Ingen avgift Organisationer utan 
vinstdrivande syfte. 

D2 Allmän sammankomst  500 kr/påbörjat dygn Tex torgmöten, 
demonstration eller 
opinionsyttring. 

D3 Kultur- och 
sportevenemang 
Utan entré-
/anmälningsavgift 
Med entré-
/anmälningsavgift 

 
 
Ingen avgift 
 
3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 

 

D4 Motionslopp för tex 
löpning, gång, cykel eller 
simning 

1 000 kr/påbörjat dygn Motionslopp där 
anmälningsavgift tas. 
Omfattning max 5 
dygn i följd. 

D5 Cirkus, tivoli, evenemang 
konsertområden 

3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 

 

D6 Marknader  3 kr/kvm/påbörjat dygn. Inklusive 
loppmarknad. 
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
D7 Tillhandahållande av el för 

evenemang i 
Skytteholmsparken eller 
på Huvudstafältet  

100 kr/påbörjat 
dygn/evenemang 

Ej förbrukning. 
Gäller även vid 
avgiftsfritt 
upplåtelseändamål. 

D8 Stads- och biodling  
- Förening/ privatperson 
- Företag 

 
Ingen avgift. 
300 kr/pallkrage eller 
kupa/år 

Särskild bedömning 
görs om områdets 
lämplighet. 

D9 Evenemangsparkering 10 kr/kvm/påbörjat dygn Av staden särskilt 
anvisad parkering. 
 

D10 Parkering för uthyrda 
cyklar och elsparkcyklar 

500 kr/dag/företag Parkeringar för 
uthyrda cyklar och 
sparkcyklar på av 
staden anvisade 
platser. 

D11 Mark för fritidsanläggning 10 kr/kvm/år Till exempel 
minigolfbana eller 
hästhage. 
Gäller ej upplåtelse 
av stadens 
fritidsanläggningar. 

 

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

E1 Filminspelning  3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 
 

Även tillhörande 
teknikfordon ska 
inräknas i ytan.  

E2 Avfallsbehållare 3 kr/kvm/påbörjat dygn T.ex. sopskåp, kärl, 
och kassuner. För 
container se A2 

E3 Återvinningsstationer och 
klädinsamlingsbehållare 

Ingen avgift Endast för sökande 
med 90-konto och 
allmänna 
återvinningsstationer. 

E4 Tillgänglighetsramper och 
liknande 

Ingen avgift Markområde där 
tillståndshavaren har 
en anläggning för 
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
tillfart, ingång eller 
liknande men där 
huvudsyftet är att 
tillgängliggöra för 
rörelsehindrade. 

E5 Valstuga, valtält eller 
liknande i samband med 
val/folkomröstning. 

1 200 kr/valstuga 
Inklusive el där så är 
möjligt. 

Total disponibel yta 
max 4x4 meter. 
Tillstånd medges 
fem veckor innan 
och en vecka efter 
dagen för val/ 
folkomröstning.  
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Inledning 

Avgifterna ska tillämpas strikt för samtliga sökande, för att upprätthålla 

likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla avgifter erläggs mot faktura. 

Stadens egna verksamheter är undantagna från denna taxa. 

Villkor för upplåtelser av kommunal mark som är offentlig plats återfinns på 

www.solna.se. 

Lagar och föreskrifter 

Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m. 

Bygglov och andra tillstånd 

Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga erforderliga tillstånd som till 

exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd för 

livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, alkoholservering etc. 

Handläggningsavgift 

Handläggningsavgiften för att behandla en ansökan om markupplåtelse är  

800 kr. Denna avgift är obligatorisk, oavsett om tillstånd tillstyrks eller avslås 

och återbetalas ej vid eventuell återkallelse av markupplåtelsetillståndet. 

Handläggningsavgift tillämpas inte för avgiftsbefriad upplåtelse. 

Moms 

Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade. 

Övrigt 

• I de fall det inte finns en upplåtelseform specificerad i denna taxa, äger 

Tekniska förvaltningen rätt att besluta om avgiftens storlek. 

• Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.  

• Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis innebär 

polisanmälan.  

• Generellt beviljas markupplåtelser med max 1 år i taget (ej kalenderår). 

• Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, Centralvägen och 

Skytteholmsvägen.  
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Taxa för byggetableringar (kategori A) 

A Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Byggetablering, 

arbetsområde eller upplag 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 

Lägsta avgift 3 500 kr. 

 

2.  Fristående container och 

bodar 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  

Lägsta avgift 1 000 kr. 

 

3.  Fristående kranar, liftar och 

andra motorredskap 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  

Lägsta avgift 1 000 kr 

 

4.  Byggnadsställning med 

passage under 

1,50 kr/kvm/påbörjat dygn Så kallad 

Stockholmsställning.  

5.  Byggnadsställning utan 

passage under 

3 kr/kvm/påbörjat dygn  

6.  Byggsäck, återvinningssäck 150 kr/st/påbörjat dygn  

 

 

Taxa för skyltar (kategori B) 

B Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Skylt <1 kvm skyltyta,  

Inkl. gatupratare 

600 kr/skylt/år  

Lägsta avgift 600 kr 

Inbegriper även 

vepor och 

banderoller. 

Gatupratare och 

andra 

överdagenskyltar 

ska tas in då 

verksamheten inte 

är öppen. 

2.  Skylt >1 kvm skyltyta 7 kr/kvm skyltyta/påbörjat 

dygn 

Inbegriper även 

vepor och 

banderoller  

3.  Affischer  2kr/affisch/påbörjat dygn  

Valaffischer är avgiftsfria 

fem veckor innan och en 

vecka efter dagen för val/ 

folkomröstning. 
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Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C) 

C Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Torgplats upp till 16 kvm 

Centrumläge  

Övriga lägen  

 

192 kr/påbörjat dygn 

80 kr/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 

30 sammanhängande 

dygn. 

2.  Torgplats över 16 kvm 

Centrumläge (max 32 kvm). 

Övriga lägen 

 

12 kr/kvm/påbörjat dygn 

5 kr/kvm/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 

30 sammanhängande 

dygn. 

3.  Tillfällig försäljningsplats 

Centrumläge  

Övriga lägen 

 

1 000 kr/ påbörjat dygn 

500 kr/ påbörjat dygn 

Centrumläge: Max 32 

kvm. 

För marknad se D8 

4.  Ambulerande tillfällig 

försäljning 

500 kr/ påbörjat dygn Se lokala 

ordningsföreskrifter 

för var denna kategori 

inte är tillåten. 

5.  Evenemangsförsäljning 

Arenastaden 

 

2 000 kr/kvartal/plats 

Kvartal 1: 1/1 – 31/3 

Kvartal 2: 1/4–30/6 

Kvartal 3: 1/7–30/9 

Kvartal 4: 1/10–31/12 

Försäljning i 

anslutning till 

evenemang. Fyra 

särskilt anvisade 

platser i Arenastaden.  

6.  Julgransförsäljning 2 500 kr/säsong Säsong 25 november 

– 25 december (max 

50 kvm). 

Nattförvaring får ske 

på plats. 

7.  Uteservering 3 kr/kvm/påbörjat dygn  

8.  Foodtruck 20 000 kr/år 

2 500 kr/mån 

500 kr/påbörjat dygn 

Mobila 

matförsäljnings-

ställen med Solna 

stads foodtruck-

tillstånd. Max 3 

timmars 

uppställning/plats 

För uppställning 

längre än 3 tim/plats, 

se C3.  

9.  Skyltvaror/demonstrations-

objekt i direkt anslutning till 

butikslokal 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
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Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D) 

D Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Evenemang för 

hjälpverksamhet, 

samhällsinformation eller 

uppställning av blodbuss. 

Ingen avgift Organisationer utan 

vinstdrivande syfte 

utan försäljning eller 

reklam. 

2.  Allmän sammankomst  500 kr/påbörjat dygn Tex torgmöten, 

demonstration eller 

opinionsyttring. 

3.  Tillfällig försäljning för 

insamlingsändamål 

Ingen avgift Arrangeras av 

skolklasser, 

föreningar eller 

liknande icke 

vinstdrivande 

organisationer.  

4.  Kultur- och sportevenemang Ingen avgift Tillställningar för 

allmänheten där 

avgift inte tas ut. 

5.  Marknadsföringsevenemang  

 

Se C3. Huvudsyftet är att 

marknadsföra en 

produkt och/eller 

företag.  

6.  Motionslopp för tex cykel, 

gång eller simning 

1 000 kr/påbörjat dygn Motionslopp där 

anmälningsavgift tas. 

Omfattning max 5 

dygn i följd. 

7.  Cirkus, tivoli, 

konsertområden 

3 kr/kvm/påbörjat dygn. 

Lägst 3 000 kr 

Inklusive 2 veckors 

affischering. 

8.  Marknader  3 kr/kvm/påbörjat dygn. Större marknader.  

9.  Stads- och biodling  

- Ideell förening/ privatperson 

- Företag 

 

Ingen avgift 

300 kr/pallkrage eller 

kupa/år 

Särskild bedömning 

görs om områdets 

lämplighet. 

10.  Evenemangsparkering 10 kr/kvm/påbörjat dygn Av staden anvisad 

parkering för till 

exempel buss eller 

trailer vid 

evenemang.  
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D Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

11.  Uthyrning av elsparkcyklar 500 kr/dag/företag Parkeringar för 

uthyrda el-

sparkcyklar på av 

staden anvisade 

platser. 

 

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E) 

E Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Filminspelning  3 kr/kvm/påbörjat dygn. 

Lägst 3 000 kr 

 

Inklusive uppställning 

av tillhörande 

teknikfordon.  

2.  Avfallsbehållare 3 kr/kvm/påbörjat dygn T.ex. sopskåp, kärl, 

och kassuner. För 

container se A2 

3.  Återvinningsstationer 

Klädinsamlingscontainers 

Ingen avgift Endast för sökande 

med 90-konto och 

allmänna 

återvinningsstationer. 

4.  Tillgänglighetsramper och 

liknande 

Ingen avgift Markområde där 

tillståndshavaren har 

en anläggning för 

tillfart, ingång eller 

liknande men där 

huvudsyftet är att 

tillgängliggöra för 

rörelsehindrade. 

5.  Valstuga, valtält eller 

liknande 

1 000 kr/valstuga Total disponibel yta 

max 16 kvm. 

Tillstånd medges fem 

veckor innan och en 

vecka efter dagen för 

val/ folkomröstning.  
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Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Avfallstaxa från 1 januari 2023 
 

Sammanfattning 
Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. 
Den stora kostnadsutvecklingen inom främst energi- och bränslesektorn har gjort 
att kostnaderna för avfallsverksamheten ökar till 2023. För att uppnå en ekonomi i 
balans behöver en justering från 2022 års taxa göras med motsvarande 5 procent.  
 
Bakgrund 
Nämndens mål för avfallsverksamheten lyder ”Avfallshanteringen ska ske med 
bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan”. 
  
Kostnadsutvecklingen i samhället har under de senaste månaderna varit väldigt 
stor. Tekniska nämndens avfallsverksamhet har ett antal entreprenörer 
kontrakterade för att utföra avfallsverksamheten. Dessa entreprenörer verkar i en 
väldigt energi- och bränsleintensiv bransch.  
Indexet för det stora insamlingsavtalet har ökat med drygt 13 procent sedan 
senaste taxereglering gjordes, under 2022 har ökningen varit ca 6 procent. Det 
nya insamlingsavtalet som började gälla oktober 2021 har resulterat i lägre totala 
insamlingskostnader vilket till viss del täcker upp för kostnadsökningen  
 
I och med att avfallverksamheten följer självkostnadsprincipen behöver 
avfallstaxan justeras med 5 procent för att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Som en del av översynen på avfallsverksamhetens kostnader föreslås också en 
justering av kostnaden för budning av avfallskärl då denna i dagsläget inte uppnår 
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självkostnad. Justeringen är kostnadseffektiv samtidigt som den bidrar till 
klimatarbetet genom minskade utsläpp.  
 
 
 

Handlingar 
Reviderad avfallstaxa 
 
 
Catarina Ericsson   Åsa Kling 
Förvaltningschef   Avdelningschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Solna Stad
Prislista avfallstaxa 2023

Samtliga priser anges exklusive moms.

1. Basavgift
Basavgiften debiteras fastighetsägaren per antal hushåll.

Typ av nyttjare Pris/år

Hushåll* 840               

Verksamheter** -                 

* för studentboende i korridor likställs det antal rum som delar gemensam-

hetskök med ett hushåll

** Verksamheter betalar ingen fast avgift, däremot betalar de för 

behandlingskostnaderna via abonnemanget.

2. Abonnemang
Priserna, om inget annat anges, avser kostnaden för ett 

hämttillfälle före eventuella prisjusteringar.

Restavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

190 liter 15,75 kr           38,85 kr         

240 liter 19,95 kr           49,35 kr         

370 liter 30,45 kr           75,60 kr         

500 liter* 40,95 kr           -  kr            

660 liter 54,60 kr           135,45 kr       

400 liter komprimerat kärl* -  kr               81,90 kr         

600 liter komprimerat kärl* -  kr               122,85 kr       

Lösmängd (pris per kbm) -  kr               205,80 kr       

Säck 125 liter* 16,80 kr           40,95 kr         

Säck 240 liter* 31,50 kr           78,75 kr         

* Ej för nytecknande

För ett hushåll i Solna Stad tas en basavgift ut i syfte att täcka gemensamma 

kostnader för exempelvis återvinningscentral, administration och 

behandlingskostnader.

Utöver basavgiften tas även en avgift ut för de abonnemang som beställs i syfte 

att täcka kostnaderna för insamling.

Förutom basavgift och valda abonnemang finns även vissa övriga tillägg av mer 

engångskaraktär som kan tillkomma.



Container och krantömmande Hushåll Verksamhet

Frontlastad (pris per kbm) 71,40 kr           177,45 kr       

Komprimatorcontainer (pris per kbm) 71,40 kr           177,45 kr       

Lyftdumper 71,40 kr           177,45 kr       

Krantömmande med innersäck* 326,55 kr         814,80 kr       

Krantömmande utan innersäck* 283,50 kr         708,75 kr       

*Maximal storlek på behållare 5kbm

Sopsug Hushåll Verksamhet

Stationär sopsug (pris per kvm och år)* 8,19 kr             20,37 kr         

Mobil sopsug (pris per kbm) 71,40 kr           

* Avser Huvudsta sopsug

Hämtningsintervaller och extra tömningar Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

Extratömningar och budningar vid ordinarie tömning 10% 10%

Framkörningsavgift kärl/säck (ej ordinarie tömningsdag) 50,00 kr           50,00 kr         

Framkörningsavgift container och krantömmande 250,00 kr         250,00 kr       

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall

Matavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

140 liter 10,19 kr           33,60 kr         

Krantömmande, container och tank Hushåll Verksamhet

Matavfall, utan innersäck 79,70 kr           

Matavfall, med innersäck 91,67 kr           

Matavfall i container* (pris per kbm) 72,45 kr           

Matavfall i tank (pris per kbm) 160,97 kr       

*Endast stationär sopsug

Hämtningsintervaller och extra tömningar Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

Framkörningsavgift kärl/säck (ej ordinarie tömningsdag) 50,00 kr           50,00 kr         

Framkörningsavgift container och krantömmande 250,00 kr         250,00 kr       

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



Grov-, el- och fettavfall

Övrigt avfall Hushåll Verksamhet

Grovavfall - 370 liter 77,70 kr           

Grovavfall - 660 liter 138,60 kr         

Grovavfall - 1000 liter 210,00 kr         

Tung hantering grovavfall (pris per kbm) 333,90 kr         

Elavfall 393,75 kr         

Fettavskiljare <=3 kbm 500 kr            

Fettavskiljare 3,1-6,9kbm 1 000 kr         

Fettavskiljare >7 kbm 1 500 kr         

Behandlingsavgift fett per kbm* 300 kr            

Bomkörning 700 kr            

*Fettavskiljarens storlek avrundas uppåt till närmaste heltal

Tilläggsavgifter fett Hushåll Verksamhet

Extratömning (inom 5 arbetsdagar) 500 kr            

Natt (22-03) 1 000 kr         

Akut (inom 24h) 2 000 kr         

Helg (lör, sön helgdag) 3 000 kr         

Hetvattenspolning 1h 2 812 kr         

Timtid 1 405 kr         

Hämtningsintervaller och extra tömningar, 

grov- och elavfall Hushåll Verksamhet

Fler än 52 hämtningar/år 10%

Extratömningar och budningar 10%

Framkörningsavgift (ej ordinarie tömningsdag) 150 kr

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



3. Övriga tillägg

Övriga tilläggstjänster Pris

Rulle om 10 hämtning-betald-säckar 573,30 kr         

Påshållare i metall för matavfallspåsar 603,75 kr         

Framkörningsavgift tvätt kärl 535,50 kr         

Framkörningsavgift tvätt krantömmande 1 537,20 kr      

Kärltvätt / st 168,00 kr         

Tvätt bottentömmande behållare / st 1 682,10 kr      

Mobil ÅVC - vardagar 07-16 / 2h 4 521,30 kr      

Mobil ÅVC - kvällar 16-20, lördag 09-13 / 2h 6 432,30 kr      

Gångtillägg per hämtning och kärl 10-19 meter 5,25 kr             

Gångtillägg per hämtning och kärl 20-29 meter 10,50 kr           

Gångtillägg per hämtning och kärl >=30 meter 15,75 kr           

Hämtning vitvaror & större elavfall / st 743,40 kr         

Latrinhämtning / st 584,85 kr         

Trädgårdsavfall / kbm 1 036,35 kr      

Utställning eller hemtagning av container* 1 072,05 kr      

Farligt avfall - Röd box** -

Returpapper, allmän insamling ***

Returpapper, fastighetsnära insamlin ****

* Får endast användas för restavfall och trädgårdsavfall

** Max en hämtning per hushåll och år

*** Avgiften är inkluderar i grundavgiften
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Yttrande över remiss Blåplan Solna 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har ingen erinran till förslaget om Blåplan för Solna stad. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Kommunstyrelsen har arbetat fram ett förslag till Blåplan för Solna stad. Denna har remitterats 
till Tekniska nämnden för yttrande. 
 
En blåplan är ett kommunalt strategiskt dokument som syftar till att sammanställa stadens 
strategiska arbete för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten uppfylls och att stadens 
övriga mål kopplade till vatten nås. Planen beskriver vilka planeringsförutsättningar som finns för 
vattenmiljöerna och vilken utveckling som önskas. 
 
Blåplanen är uppbyggd av tre delar. Den första delen behandlar lagar och andra styrdokument för 
vattenarbetet – nationella, regionala och lokala - som planen utgår ifrån och förhåller sig till. Den 
andra delen redovisar förutsättningarna för Solnas vatten - vattenförekomsterna, vattenkvaliteten 
och vatten som resurs för friluftsliv och rekreation. I den tredje delen presenteras mål och 
strategier för det fortsatta vattenarbetet utifrån förutsättningarna för Solnas vatten, lagar och 
andra styrdokument. 
 
Blåplanen är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan. 
 
Tekniska förvaltningen anser att blåplanen tydligt beskriver det strategiska arbetets 
förutsättningar och hur det ska bedrivas. Förvaltningen har inga synpunkter på planens 
beskrivningar av bakgrund, förutsättningar och intentioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Catarina Ericsson   David Nordin  
Förvaltningschef, Tekniska förvaltningen  Stadsmiljöchef 
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1 Inledning 
 

Bakgrund  
Solna omges till stora delar av vatten och 11 procent av stadens yta består av 
vattenområden. I söder finns Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karlbergssjön, i 
öster Brunnsviken och i nordost Edsviken. Igelbäcken rinner genom stadens 
norra delar och mynnar ut i Edsviken och staden har en insjö, Råstasjön.  
 
Solnas vatten bidrar till att göra Solna till en attraktiv stad med unika natur- 
och kulturupplevelser. Närheten till vatten medför ett stort ansvar att värna om 
vattenmiljöerna ur ekologisk synpunkt, men även för rekreation och friluftsliv.  
Tillväxt och stadsutveckling medför att belastningen på vattenförekomsterna 
ökar. En tätare och mer bebyggd stad och region innebär att andelen 
hårdgjorda ytor ökar, vilket påverkar vattnets naturliga vägar och ökar 
avrinningen, vilket i sin tur ökar risken för spridning av föroreningar från mark 
och byggnader till vattnen. Högre dagvattenflöden väntas också i framtiden på 
grund av ett förändrat klimat. 
 
Solna stad sätter stort värde på sina vatten och har därför under många år 
genomfört åtgärder för att dels förbättra vattenkvaliteten i 
vattenförekomsterna, dels minska påverkan från stadsutvecklingen på 
vattenförekomsterna. Rent vatten och välmående vattenområden för biologisk 
mångfald, friluftsliv och annan rekreation är en tillgång i en växande stad och 
region som behöver förvaltas på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. En 
hållbar vattenhantering kommer även vara avgörande för staden för att möta 
framtida klimatförändringar. I Solna stads verksamhetsplan och budget för 
2022 fick kommunstyrelsen därför i uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas 
vattenområden ska förvaltas och utvecklas.  
 
Syfte  

En blåplan är ett kommunalt strategiskt dokument med likvärdig definition 
med vad som ibland kallas en vattenplan. Syftet med en blåplanen är att 
sammanställa stadens strategiska arbete för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormer för vatten uppfylls och att stadens övriga mål kopplade 
till vatten nås. Planen beskriver vilka planeringsförutsättningar som finns för 
vattenmiljöerna och vilken utveckling som önskas. Genom att ha en bra 
vattenplanering minskar riskerna för att vattenkvaliteten i stadens vatten 
påverkas och att värdefulla natur och rekreationsvärden kan bibehållas. 
Blåplanen är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan.  
 
Solna stads blåplan är uppbyggd av tre delar. Den första delen behandlar lagar 
och andra styrdokument för vattenarbetet – nationella, regionala och lokala - 
som planen utgår ifrån och förhåller sig till. Den andra delen redovisar 
förutsättningarna för Solnas vatten - vattenförekomsterna, vattenkvaliteten och 
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vatten som resurs för friluftsliv och rekreation. I den tredje delen presenteras 
mål och strategier för det fortsatta vattenarbetet utifrån förutsättningarna för 
Solnas vatten och lagar och andra styrdokument.  
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2. Styrdokument  

2.1 Nationella styrdokument   

2.1.1 Sveriges nationella miljömål 

Riksdagen har även antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen är nationella 
och ska brytas ned på regional nivå. I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för 
att bryta ned de nationella målen till regional nivå och i den regionala 
miljömålsdialogen har 6 av de 16 nationella miljömålen valts ut som primära att 
arbeta med i Stockholms län: Ett rikt växt och djurliv, Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd 
miljö.  
 

2.1.2 Vattenförvaltning 

 
Vattenförvaltningen i Sverige styrs av två EU-direktiv; Ramdirektivet om en 
marin strategi, 2008/56/EG (havsmiljödirektivet) och Ramdirektivet för 
vatten, 2000/60/EG (vattendirektivet). Vattendirektivet infördes för att 
långsiktigt säkra en hållbar och likbördig vattenförvaltning inom EU. 
Införandet av direktivet i svensk lagstiftning skedde år 2004. Själva 
genomförandet av vattendirektivet benämns ofta som vattenförvaltningen, som 
är indelat i fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, norra Östersjön, 
Södra Östersjön samt Västerhavet. Den samordnade myndigheten för 
vattenmyndigheterna, som dessa distrikt ingår i, är Havs och 
vattenmyndigheten (HaV) som ansvarar för att ta fram föreskrifter om vatten 
samt rapporterar resultat till EU. När det gäller grundvatten är det Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU) som ansvarar för att samordna frågorna 
samt rapportera till EU. Ansvaret ligger således på svenska staten, men 
inriktningen är att kommuner, vattenvårdsförbund samt andra 
intresseorganisationer ska arbeta tillsammans med myndigheterna 
(Vattenmyndigheterna, 2022). 
 
I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 
vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett 
hållbart sätt. Solna stad tillhör Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Inom Solna stad finns det fem (5) beslutade vattenförekomster 
och ett som går under benämningen övrigt vatten (Råstasjön). Inom Solna stad 
finns en grundvattenförekomst med en reservdricksvattentäkt, som ingår i 
kommunalförbundet Norrvattens verksamhetsområde.  
 
Vattenförvaltningen delas in i sexåriga förvaltningscykler. Den nu gällande 
förvaltningscykeln sträcker sig mellan åren 2016–2021 och vattenmyndigheten 
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har lagt fram ett förslag till förvaltningscykel för nästkommande period 2021–
2027. I varje förvaltningscykel tar den statliga myndigheten fram 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer.  
 
I förvaltningsplanen redovisas tillståndet i yt-och grundvattenförekomster i 
distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har 
genomfört under de senaste åren. Förutom tillståndsbeskrivningen redovisas 
även de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som finns och 
vilka miljökonsekvenser det medför. Utifrån dessa bedömningar beslutar 
Vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga 
vattenförekomster, samt föreslår mål och åtgärder för arbetet.  
 
För att följa miljökvalitetsnormerna behöver berörda myndigheter och 
kommuner, inom sina respektive ansvarsområden, genomföra de åtgärder som 
framgår av Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2018). Åtgärdsprogrammet är juridiskt 
bindande enligt miljöbalken (1998:808). Varje åtgärdsmyndighet och kommun 
ansvarar därmed för att genomföra åtgärder. Det kan exempelvis handla om att 
prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger störst effekt eller att 
genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 
miljöfarligt ämne till vatten (Vattenmyndigheten, 2022). 
 
I december 2021 beslutade regeringen att ta upp Vattenmyndighetens förslag 
till åtgärdsprogram 2021–2027 till prövning. Det innebar att förslagen till 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner inte kunde träda i kraft. De nya 
förslagen till miljökvalitetsnormer omfattades inte av regeringens prövning och 
vann därför laga kraft. Till dess att åtgärdsprogrammen för 2021–2027 är 
fastställda gäller fortsatt de delar i programmen för 2016–2021 som ännu är 
aktuella (Vattenmyndigheten, 2022). 

 
Miljökvalitetsnormer 2021–2027  
EU:s ramdirektiv för vatten implementerades i svensk lagstiftning i och med 
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Målet med förordningen var 
att förstärka skyddet av vattnen genom att se till att de inte försämras och att 
de uppfyller vissa miljökrav vid specifika fastställda tidpunkter. Grundkravet 
var att god status skulle nås till 2015, men har sedan förlängts till 2027. 
 
Arbetet bedöms över en sexårsperiod och befinner sig just nu i sin tredje 
förvaltningscykel. Miljökvalitetsnormerna fastställs med stöd av miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2015:4 (Vattenmyndigheterna, 2022).  
 
De två statusklassificeringarna för vatten som används är ekologisk status samt 
kemisk status. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika 
kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans 
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beskaffenhet, samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö 
(Stockholms miljöbarometer). Ekologisk status klassas i en femgradig skala, där 
hög status är bästa klass, följt av god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. 
Kemisk status klassas enbart som uppnår god alternativt uppnår ej god status. Den 
kemiska ytvattenstatusen har två klasser: god status och uppnår ej god status. 
Status bestäms utifrån EU-gemensamma gränsvärden i ytvatten och biota för 
45 prioriterade ämnen (2013/39/EU) (LÅP Igelbäcken). 
 
 

2.1.3  Plan- och bygglagen  
 
All fysisk planering styrs av plan- och bygglagen (PBL) och varje kommun 
ansvarar för planeringen inom sina geografiska gränser. Mark och vatten ska 
användas för det ändamål som de är bäst lämpade för med hänsyn till hälsa, till 
jord-, berg- och vattenförhållanden, till möjlighet att ordna trafik, VA och 
annan samhällsservice och till möjligheter att förebygga vatten- och 
luftföroreningar. Hänsyn ska även tas till risken för olyckor, översvämning och 
erosion. Länsstyrelsen rekommenderar två lägsta grundläggningsnivåer för 
bebyggelse: beräknat högsta flöde och ett klimatanpassat 100-årsflöde 
(Länsstyrelsen Stockholms län, 2021). 
 
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.  
 

2.1.4  Miljöbalken  
 
Miljöbalken utgör ett samordnat och brett regelverk inom miljöområdet för 
hållbar utveckling, som syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. I miljöbalken finns bl a 
grundläggande bestämmelser om hushållning med mark, vatten och fysisk 
miljö. Miljöbalken reglerar även vissa riksintressen och hur de ska beaktas vid 
mark- och vattenplanering samt när miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras. 
 
Vattenverksamhet som syftar till att förändra vattnets djup eller läge regleras i 
miljöbalken. Exempel på åtgärder som räknas till vattenverksamheter är 
muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområdet 
genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller 
infiltration för att öka grundvattenmängden. För åtgärder som är av större 
omfattning krävs det tillstånd från Mark- och miljödomstolen och för mindre 
omfattande åtgärder krävs en anmälan till Länsstyrelsen (Länsstyrelsen 
Stockholms län, 2022). 
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2.2 Regionala styrdokument  
 
Region Stockholm har antagit en Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, som uttrycker viljan för regionens utveckling 
fram till 2050. Planen uttrycker en vision om att Stockholm ska vara Europas 
mest attraktiva storstadsregion. För att möjliggöra visionen finns fyra regionala 
mål mot år 2050 och sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 
2030. Miljöfrågorna är integrerade i det långsiktiga målet om en tillgänglig 
region med god livsmiljö samt målet om en resurseffektiv och resilient region 
utan klimatpåverkande utsläpp. 

 

2.3 Solnas styrdokument  

 

2.3.1  Översiktsplan 2030 

Solna stad antog 2016 den gällande översiktsplanen Översiktsplan 2030 och 
översiktsplanen aktualiserades och reviderades i några delar i maj 2020. 
Utgångspunkten för översiktsplanen är Solna stads vision om att ”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.” 
 
Översiktsplanen är stadens övergripande strategiska dokument för 
användningen av mark och vatten i staden och visar vägen för hur staden ska 
växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, där de olika 
stadsdelarna, med sina olika karaktärer formar en sammanhållen stad. Den ska 
ge vägledning och vara ett stöd i arbetet med stadsutvecklingen och att möta 
de utmaningar som finns för Solna som en växande stad i den expanderande 
Stockholmsregionen.   
 
I översiktsplanen redovisas de övergripande strategierna för att 
stadsutvecklingen ska kunna möta de utmaningar som finns när staden ska 
växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Inriktningen 
samlas under fyra strategier 
 

• Möta efterfrågan på att leva och bo i Solna. 

• En sammanhållen och levande stad. 

• En hållbar miljö och ett modernt transportsystem. 

• Tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer.  
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2.3.2  Solna stads miljöpolicy och miljöstrategi  
 
I Solna stads miljöpolicy, som aktualiserades 2020, pekas den långsiktiga 
inriktningen för Solna stads miljö- och klimatarbete ut. I miljöpolicyn pekas tre 
huvudområden ut för stadens miljöarbete; hållbar stadsutveckling, effektiv 
resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyns inriktning konkretiseras i 
Strategi för Solna stads miljöarbete.    
 
 

2.3.3  Solna stads klimatstrategi 
 
Solna fattade 2019 beslut om en klimatstrategi. Strategin slår bland annat fast 
stadens målsättningar och strategier i syfte att minska stadens klimatpåverkan 
och minimera de effekterna som följer ett förändrat klimat. Vatten har en stark 
koppling till klimatet. Flera av målen och strategierna berör därför 
vattenområdet på ett eller annat sätt. Klimatmålen är: 
 

• År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till 
växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område 

• År 2035 ska Solna stad vara en klimatneutral organisation  

• Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att 
minska klimatförändringens negativa effekter  

 
För att anpassa staden till ett förändrat klimat ska arbete ske genom följande 
strategier: Strategi för en klimatanpassad stadsbyggnad, Strategi för en 
klimatanpassad hälsa och Strategi för en klimatanpassad krisberedskap.  
 
  

2.3.4  Solnas VA-plan 
 
Solnas VA-plan, som för närvarande revideras, beskriver hur vatten- och 
avloppsförsörjningen ska ordnas i hela Solna och dess påverkan på 
vattenstatusen. Det framgår att hela kommunen ska utgöra ett 
verksamhetsområde för VA-verksamheten och att Solna Vatten köper 
dricksvattnet från Kommunalförbundet Norrvatten, samt att spillvattnet 
(avlopp) transporteras till reningsverket på Lidingö (kommunalförbundet 
Käppala).    
 
Sedan 1995 driver Solna Vatten AB den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen inom Solna stad. I samband med exploateringsprojekt 
medverkar Solna Vatten i planeringen för att säkerställa att hanteringen av VA-
frågorna integreras redan i planeringsprocessen. Staden säkrar även 
genomförandefrågorna i exploateringsavtal till detaljplanerna.   
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Solna fastställde även 2019 ”riktlinjer för hållbar vattenförbrukning” som syftar 
till att tydliggöra vad som gäller när det, under perioder då det uppstår 
vattenbrist eller leveransstörningar, behövs restriktioner i användningen av 
dricksvatten. 
 
 

2.3.5  Solna stads dagvattenstrategi  
 
Dagvattenstrategin som togs fram 2017 är ett verktyg för att stödja det arbetet 
och skapa en hållbar dagvattenhantering. Strategin fokuserar på att möta de 
utmaningar som finns för en hållbar dagvattenhantering i en växande och 
alltmer förtätad stad påverkad av ett förändrat klimat. Särskild tyngdpunkt 
ligger på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga 
översvämningar uppstår och att tillvarata möjligheten att använda dagvattnet i 
stadsplaneringen så att stadsgrönska gynnas och mervärden skapas.  
 
 

2.3.6  På väg mot ett hållbar Solna – exploatörernas 
medverkan vid planering och byggande 

 
I den av kommunstyrelsen beslutade vägledningen – På väg mot ett hållbart 
Solna – exploatörernas medverkan vid planering och byggande - redovisas 
Solna stads ambitioner inom miljöområdet och de förväntningar staden har på 
exploatörer verksamma i staden för att tillsammans ska åstadkomma en hållbar 
stad. Vägledningen ska bland annat vara ett stöd vid framtagande av 
projektspecifika miljöprogram och för att genomföra åtgärder för hållbart 
byggande. 
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3  Solnas vatten  

 
Solna omges till stora delar av vatten eftersom huvuddelen av kommungränsen 
går genom vattenområden och 11 procent av kommunens yta består av 
vattenområden. I söder finns Ulvsundasjön-Mälaren (inklusive Bällstaviken 
och Karlbergssjön), i öster Brunnsviken och i nordost Edsviken. Staden har en 
insjö, Råstasjön, som inte delas med någon annan kommun och Igelbäcken 
rinner genom stadens norra delar och mynnar ut i Edsviken.  
 
Solna kan delas upp i cirka 40 (del-) avrinningsområden med cirka 60 utlopp 
till olika recipienter. Avrinningsområdena är mellankommunala intressen, där 
vattenvårdssamarbetet samordnas mellan berörda kommuner. Solna, 
Sundbyberg, Järfälla, Stockholm, Sollentuna och Danderyd delar 
avrinningsområden med varandra.  
 

 
Karta över delavrinningsområden i och i anslutning till Solna stad. 

g.\rd 

ll!!.I 
Rotebro 

Sk,'lingegården 

BerghOVill 

Norrvlkt. 

Rri '1n 

Nälsta 

Välling by 

Blackeberg 

Södra Angby 

Oronnin9hol 
Slotup,,r 

c:::::J Kommungräns 

D Delavrmningsomräden 

' 
G'~(lf\ill'l:,~e...", 

Slotkh<llm81om-. 
Aupo!I 

Alksby 

Alby Såg I 

-Smeds orp 

Abrahamsberg ~ ~ 

Nockebf .. i1er1ed 

MonvlkiPJI~( 

Erlks lund 

Skarpång 

Enebyb erg 

L!ljehol111 

Täby 

Nt1sby 

0/ursholm 

Söd ermalm 

0 0,5 1 

~ ~ llometer 



 

12 
 

 
Karta över avrinningsområden och dess recipient inom Solna stad. 
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3.1 Solnas vattenförekomster  
 

3.1.1  Ytvatten 
 
Solnas vattenförekomster delas upp i dels ytvattenförekomster, dels 
grundvattenförekomster. Ytvattenförekomster är kustvatten, sjöar, älvar, åar, 
bäckar, våtmarker och dammar. Inom Solna stad finns Edsviken, Brunnsviken 
och Lilla Värtan i öster (tre kustvatten) och i väster finns Ulvsundasjön-
Mälaren (inklusive Karlbergsjön och Bällstaviken). Igelbäcken är ett vattendrag 
som sträcker sig från Järfälla genom Stockholm och Sundbyberg och vidare 
genom norra Solna för att rinna ut i Edsviken. Bäcken och natur- och 
kulturområdet kring vattendraget ingår i Igelbäckens naturreservat. Alla dessa 
räknas som beslutade vattenförekomster.  
 
Råstasjön är en liten sjö i Solna, som inte är en beslutad vattenförekomst och 
räknas därför som ett ”övrigt vatten”. Samtidigt är Råstasjön en del av 
Brunnsvikens tillrinningsområde, där åtgärder för att minska påverkan på 
Brunnsviken är viktiga. Området runt Råstasjön har sedan 2017 blivit ett 
naturreservat. 
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3.1.2  Grundvatten  
 
Solnas största grundvattenmagasin är Stockholmsåsen, som sträcker sig i nord-
sydlig riktning i stadens östra delar. Den delas upp i två 
grundvattenförekomster; Stockholmsåsen-Haga respektive Stockholmsåsen-
Solna. Till dessa grundvattenförekomster finns två vattenskyddsområden; 
Ulriksdals vattenskyddsområde som även är en reservvattentäkt samt 
Frösundaviks vattenskyddsområde.   

   
Karta över grundvattenförekomster och vattenskyddsområden inom Solna stad 
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Solna stad ingår som en part i grundvattenrådet för norra Stockholmsåsen 
vilket bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, 
Sollentuna kommun och Solna stad tillsammans med dricksvattenproducenten 
Norrvatten. Fokuset för samverkan ligger på att utveckla kunskapen om 
grundvattnets kvalitet och kvantitet i åsen för att förebygga negativ påverkan, 
att öka samverka mellan kommuner och andra intressenter med påverkan på 
åsen samt att öka kunskapen om Norra Stockholmsåsens utmaningar och 
behov bland medlemskommuner, intressenter och allmänhet.  

 
3.1.3 Dricksvatten  

 
Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och är helt avgörande för människor 
och andra varelsers överlevnad.  
 
Mälaren är en dricksvattentäkt som därför utgör ett mellankommunalt intresse 
för alla 21 kommuner som har stränder till Mälaren inom sina gränser. Flera 
kommuner har även Mälaren som dricksvattentäkt utan att ha Mälaren inom 
sina gränser. Mälaren är dricksvattentäkt för totalt drygt två miljoner 
människor, fördelat på åtta större uttag för kommunal vattenförsörjning och 
ett 20-tal mindre anläggningar. Det gör Mälaren till den vattentäkt som förser 
flest människor i Sverige med dricksvatten. Uttaget för dricksvattenförsörjning 
uppgår totalt till cirka 8 m3/s (Mälarens vattenvårdsförbund, 2022).  
 
Solna stad är en av de kommuner som har Mälaren som dricksvattentäkt. 
Tillsammans med 13 andra kommuner ingår Solna i kommunalförbundet 
Norrvatten, som årligen vid Görvelnverket producerar cirka 50 miljoner m3 
dricksvatten till sina kunder. Norrvatten levererar dricksvatten till de 14 
medlemskommunerna, som i sin tur har cirka 700 000 abonnenter. I Solna är 
det Solna Vatten AB, ett av Solna stad helägt företag, som köper in 
dricksvatten från Norrvatten och distribuerar ut vattnet till hushåll och 
arbetsplatser genom det lokala ledningsnätet. Solna Vatten förbrukar i 
genomsnitt cirka 8 miljoner kubikmeter per år. 
 

3.1.4 Vattenuttag i Brunnsviken 
 
Solna och Sundbyberg äger tillsammans företaget Norrenergi. Företaget 
producerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till invånare och företag. Vid 
produktion av fjärrkyla används till viss del från vatten från Brunnsviken. 
Kallvatten pumpas upp ur Brunnsviken och går till företagets anläggning i 
Frösunda. Norrenergi har ett tillstånd till verksamheten som gör att hänsyn 
tagits till förutsättningarna att ta vatten från Brunnsviken. 
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3.2 Vattenkvalitet  
 

3.2.1  Vattenförekomsternas status   
 
De två statusklassificeringarna för ytvatten som används är ekologisk status 
samt kemisk status. Ekologisk status klassas i en femgradig skala, där hög status 
är bästa klass, följt av god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Kemisk status 
klassas enbart som uppnår god alternativt uppnår ej god status.  
 
Grundvattenförekomster klassificeras ha god kemisk och god kvantitativ status, om 
det redan i en inledande kartläggning inte bedöms finnas någon risk att de inte 
uppnår god status. För förekomster där det bedöms finnas en risk genomförs 
en statusklassificering av kemisk och kvantitativ status. Statusen bestäms till god 
eller otillfredsställande. 
 
Ytvattenförekomsterna inom Solna stad uppnår i dagsläget inte god ekologisk 
status eller god kemisk status.  

 
 
Grundvattentäkterna Stockholmsåsen-Haga respektive Stockholmsåsen-Solna, 
uppfyller båda miljökvalitetsnormerna och har således såväl god kvantitativ 
status som god kemisk grundvattenstatus (VISS, 2022).   

 

 
 

[Tabe/f 2 -1 )s:tatusen p§ vattenförekomsterna inom Solna stad fr§n förvaltningscyke/ 3 {2017-
2021) (VI SS, 2022) 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status Kemisk status 
(exklusive 
kvicksilver) 

Bä llstaviken, oti llfredsställa nde Uppnå r ej god Uppnår ej god 
U lvsu ndasj ön, pga . PFOS, Cd, 
Ka rl bergssj ön Pb, ant racen och 

TBT 
Brunnsviken oti llfredss tälla nde Uppnå r ej god Uppnår ej god, 

pga . r PFOS, Pb, 
Cd, antracen och 
TBT 

Edsviken oti llfredsställande Uppnå r ej god Uppnår ej god 
pga . antrace n och 
TBT 

I ge l bäcken Mått lig Uppnå r ej god Uppnår ej god 
pga . PFOS 

Li lla Vä ,t an Ot i llfredsställande Uppnå r ej god Uppnår ej god , 
pga . PFOS, 
antracen, Pb, TBT 
och dioxin och 
dioxinlika PCB:er1 
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3.2.2  Påverkan på vattenkvaliteten  
 
Dagvatten 
Dagvatten är ytligt avrinnande regnsmält- eller spolvatten samt tillfälligt 
framträngande grundvatten som avrinner från hårdgjorda ytor och 
genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller till 
reningsverk. Dagvatten är en av de största påverkanskällorna kopplade till 
övergödning och miljögifter.  
 
I en växande stad som Solna ökar andelen hårdgjorda ytor. Om de gröna 
ytorna ersätts med hårdgjorda ytor, som tak och vägar, påverkas vattnets 
naturliga vägar, avrinningen ökar och risken för att vattnet förorenas blir 
större. För att stadens vattenförekomster ska kunna följa 
miljökvalitetsnormerna krävs åtgärder som säkerställer att det dagvatten som 
avleds till stadens sjöar, havsvikar och vattendrag eller till grundvattnet är så 
rent att gällande miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. 
 
I genomsnitt regnar det ungefär 550 millimeter per 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 ytvattenrecipienter; Igelbäcken, Edsviken, 
Råstasjön, Brunnsviken, Lilla Värtan, Ulvsundasjön, Bällstaviken och 
Karlbergssjön. Totalt finns cirka 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 avloppsreningsverk på Lidingö och dagvattnet leds till ovan nämnda 
ytvattenrecipienter. Totalt finns ungefär 160 kilometer ledningsnät som 
hanterar dagvattnet i staden. Därtill tillkommer cirka 20 kilometer ledningsnät 
som tillhör Trafikverket (dagvatten från statliga vägar). 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 leds och renas genom sedimentation och 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 
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dagvatten. 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. Även i Södra 
Frösunda finns en dagvattendamm i parken vid gården Lilla Frösunda. Det har 
också uppförts en damvattendam vid Pumphusvägen i Bergshamra under 2020 
som ska rena dagvattnet från föroreningar innan det når Brunnsviken.   
 
Därutöver 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, Tomteboda avsättningsmagasin, 
dagvattendamm och dikesanläggningar vid Igelbäcken och Linnéaholms 
dagvattendamm. Flera åtgärder där dagvatten avleds till gräsbeklädd vägslänt 
längs med de större vägarna finns också i staden.  
 

Båtbottenfärger  
Påväxt av fastsittande alger, havstulpaner och musslor på fartygsskrov och 
fritidsbåtar kan medföra sämre manövrerbarhet och fartegenskaper samt en 
högre bränsleförbrukning. För att hindra detta kan båtbottenfärger eller 
mekanisk rengöring användas. Men båtbottenfärgerna har i sin tur en negativ 
påverkan på vattenkvaliteten. Reglerna för båtbottenfärger har därför skärpts 
eftersom de innehåller olika typer av gifter som läcker ut i sjöar och hav. De 
som har sin hemmahamn i Mälaren får inte använda biocidfärger 
överhuvudtaget. 
 
Biocidfria båtskrov är omålade båtar, de båtar som aldrig har målats med 
biocidfärg samt de båtar som har sanerats helt från biocidfärg. En populär 
benämning av detta är ”skrovrent”. Det finns inga nationella riktvärden som 
ska uppnås, men däremot lokala referensvärden som vägledning för när en båt 
kan anses ”skrovren”. Solnas miljö- och byggnadsförvaltning tillämpar en 
vägledning med referensvärden, som även miljöförvaltningen i Stockholms 
stad tillämpar inom Stockholm.   
 
Även om giftig båtbottenfärg fortfarande bedöms vara det vanligaste skyddet 
mot påväxt, så är båtbottentvättar – där det får användas - ett miljövänligt 
alternativ. I Solna finns endast en spolplatta och den har reningsanläggning där 
det även utförs provtagning av vattnet. Ett annat alternativ är borsttvättar och 
där får inte båtar med biocidfärger tvättas. Det finns dock inga sådana tvättar i 
Solna. 
 
 

Diffusa utsläppskällor  
Läckage från verksamheter och nedfall av föroreningar som inte har någon 
tydligt definierad utsläppspunkt definieras som diffusa utsläpp. Några exempel 
på diffusa utsläppskällor som kan påverka vattenförekomsterna i Solna är 
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vägtrafiken på de statliga och kommunal vägarna utmed vattenförekomsterna, 
sjöfarten, flygtrafiken, byggindustri, järnvägsdepåer, men även 
bränsleförbrukning i hemmen, användning av lösningsmedel, eller kemikalier 
som avges under en varas användning. Solnas historia med exempelvis många 
militära regementen, järnvägsdepåer och statliga myndigheter med 
miljöpåverkande verksamheter gör att det kan förmodas finnas diffusa 
utsläppskällor. En annan historisk verksamhet, som än idag kan förorsaka 
diffusa utsläpp, är de kemtvättar som fanns etablerade i Solna under mitten av 
1900-talet. Ett annat exempel är gummigranulat från konstgräsplaner. 

De diffusa källorna är mycket svårare att avgränsa och åtgärda än 
punktkällorna. Ämnen som belastat jorden under lång tid fortsätter att läcka ut 
länge efter det att användningen slutat. Åtgärder för att motverka utsläpp från 
diffusa källor måste inriktas på de sätt på vilka olika ämnen hanteras inom jord- 
och skogsbruk, transporter, energiproduktion och avfallshantering och 
liknande (VISS 2022). 

Översvämningsrisker i ett framtida ändrat klimat  
Ett framtida klimat kommer innebära mer nederbörd samt en ökad risk för 
intensivt och kortvarig nederbörd som ger en ökad risk för översvämningar. 
Detta medför att riskerna för att infrastruktur och bebyggelse kan skadas, 
särskilt i låglänta områden. Spridningen av föroreningar kommer att öka vid en 
ökad nederbörd. Detta beror på att den mer intensiva och kraftiga framtida 
nederbörden urlakar föroreningar från förorenade markområden och 
miljöfarliga verksamheter. Dessa föroreningar har då en risk att sprida sig till 
intilliggande yt- och grundvattenförekomster. Det är därför viktigt att i 
planering, vid ny- och ombyggnation samt vid tillsyn beakta förutsättningar för 
spridning av föroreningar från områden med förorenad mark och miljöfarlig 
verksamhet som sammanfaller med områden som riskerar att översvämmas. 
 
Följande tre kartor redovisar översvämningsutbredning vid 100-årsregn och 
500-årsregn, samt maximalt översvämningsdjup vid 100-årsregn, respektive 
500-årsregn.    
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Översvämningsutbredning vid 100-respektive 500-årsregn. Översvämningsutbredningen visar 
vattenytor som har ett vattendjup om 10 cm eller mer (MSB). 
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Resultat för maximalt vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn. 
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Resultat för maximalt vattendjup vid klimatanpassat 500-årsregn.  
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3.2.3  Åtgärder för förbättrad vattenkvalitet 
 
Solna stad har tagit fram tre åtgärdsprogram i syfte att förbättra statusen i de 
vattenförekomster som finns i staden. De tre programmen gäller Brunnsviken 
(Solna stad, 2018), Ulvsundasjön (Solna stad, 2019) samt Igelbäcken, Edsviken 
och Lilla Värtan (Solna stad, 2021). Solnas åtgärdsprogram återkopplar till det 
kommunala arbetet inom åtgärdsprogrammen för Norra Östersjön. 
 
Förutom Solna stads egna åtgärdsprogram, finns flera mellankommunala, så 
kallade lokala åtgärdsprogram framtagna. Det finns ett för Edsviken, ett för 
Brunnsviken och ett för Ulvsundasjön (inklusive Bällstaviken och 
Karlberssjön). ). Det kommer även under 2022 att färdigställas ett lokalt 
åtgärdsprogram (LÅP) för Igelbäcken och ett mellankommunalt lokalt 
åtgärdsprogram för Lilla Värtan/Strömmen är planerat att färdigställas under 
2023/2024 (Stockholm stad, 2022). Åtgärdsprogrammen strävar mot att 
staden, tillsammans med övriga berörda kommuner, myndigheter och 
organisationer, tillsammans ska säkerställa att statusen i vattenförekomsterna 
förbättras för att ge förutsättningar att uppnå ”god status”. 
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Karta över vattenförekomsterna som omfattas av åtgärdsprogrammen. 
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Åtgärdsprogram för Brunnsviken  
Brunnsviken ligger i östra delen av Solna stad och är en kraftigt övergödd 
havsvik med höga halter av kväve och fosfor. Det finns även förhöjda 
koncentrationer av flera miljögifter i vatten, sediment och fisk. 
  
Syftet med det lokala (kommunövergripande) åtgärdsprogrammet är att åtgärda 
de största miljöutmaningarna som Brunnsviken står inför. Det handlar om 
bottnarnas läckage av fosfor, tillförseln av näringsämnen och miljögifter från 
dagvattnet, ökad belastning från exploatering inom avrinningsområdet och 
båtklubbarnas miljöpåverkan.  
 
Solnas åtgärdsprogram stödjer detta arbete med ett antal platsspecifika 
nedströmsåtgärder, bland annat dagvattendammar och skärmbassänger med 
flytande våtmarker. Åtgärdsprogrammet revideras vid behov, exempelvis 
genom att en åtgärd byts ut mot en alternativ lösning som kan ge samma 
resultat.  Det finns även föreslagna åtgärder uppströms, exempelvis infiltration 
i grönytor och diken, genomsläpplig beläggning istället för asfalt, anläggning av 
växtbäddar, implementering av skelettjord, val av byggmaterial som inte 
förorenar dagvattnet, anläggning av avsättningsmagasin, inventering av 
båtbottenfärg i kommunen och inventering av felkoppling av spillvatten i 
dagvattennätet. När uppströmsåtgärder genomförs ökar förutsättningarna för 
att statusen i Brunnsviken förbättras. 
 
Hela åtgärdsprogrammet återfinns i bilaga. 
 

Åtgärdsprogram för Ulvsundasjön  
Ulvsundasjön ligger i västra delen av Solna stad (Bällstaviken och 
Karlbergssjön inkluderas i Ulvsundasjön) och benämns även Ulvsundasjön – 
Mälaren. Ulvsundasjön är en övergödd sjö med höga halter av framför allt 
fosfor. Det finns även kraftigt förhöjda koncentrationer av flera miljögifter i 
vatten, sediment och fisk.  
 
Ulvsundasjöns avrinningsområde delas av Solna stad, Stockholms och 
Sundbybergs kommun. Syftet med Solna stads åtgärdsprogram är att åtgärda de 
största miljöutmaningarna som Ulvsundasjön står inför. I åtgärdsprogrammet 
finns ett antal platsspecifika nedströmsåtgärder, varav två är dagvattenstråk där 
ett är med en tillhörande damm, samt en åtgärd i form av en skärmbassäng. 
Uppströmsåtgärderna inkluderar nedsänka växtbäddar samt grönytor i 
gaturum, användning av slänter med tillhörande dränering mellan asfaltsytor 
med höjdskillnader. Andra åtgärder är att ersätta kantparkering (gatuparkering) 
med växtbädd för infiltration eller att ersätta den hårdgjorda ytan under 
kantparkering med gräsarmering. Även ges förslag på att stora öppna 
parkeringsytor bör nedsänkas och öppna upp kantstenen för att bilda en 
infiltrationsyta. 
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Hela åtgärdsprogrammet återfinns i bilaga.  
 

Åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan  
Igelbäcken rinner genom Solna och ut i Edsviken. Igelbäcken har haft 
klassningen ”god ekologisk status”, men efter att bedömningsgrunderna 
ändrats har den numera en ”måttlig ekologisk status”.  
 
Edsviken och Lilla Värtan ligger i östra delen av Solna stad och är två 
övergödda havsvikar. Alla tre vattenförekomster har förhöjda halter av 
föroreningarna antracen, PFOS, bromerade difenyleter och TBT. Såväl Lilla 
Värtan och Edsviken har problem med övergödning.  
 
Syftet med stadens åtgärdsprogram är att bidra till med åtgärder för de största 
miljöutmaningarna som Igelbäcken, Edsviken samt Lilla Värtan står inför.  
Ett av Igelbäckens problem är att det i torrperioder uppstår vattenbrist. En 
våtmark, som kan fördröja vatten till Igelbäcken, är en platsspecifik åtgärd som 
samtidigt ger förutsättningar för en bättre vattenkvalitet i Edsviken. För 
Edsviken har staden under 2021 uppdaterat stadens åtgärdsprogram med bland 
annat en dagvattenanläggning vid Svedenbadet. 
 
För Lilla Värtan medverkar Solna i ”fällning av bottensediment” som är en av 
åtgärderna i programmet. Därutöver bidrar en av de genomförda åtgärderna i 
Åtgärdsprogrammet för Brunnsviken (Solna stad, 2018) till att nå 
miljökvalitetsnormerna i Lilla Värtan. Det genom att delar av dagvattnet som 
gått till Lilla Värtan istället leds via en nyanlagd dagvattendamm till 
Brunnsviken. På så sätt har staden ett integrerat åtgärdsförslag för alla sina 
vattenförkomster.  
 
Hela åtgärdsprogrammet återfinns i bilaga. 
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3.3 Vatten som resurs för rekreation 
 
Närmare hälften av Solnas yta utgörs av natur, park, vatten och andra gröna 
miljöer. Närheten till vatten är en stor tillgång för Solnas invånare. Det är idag 
möjligt att promenera längs långa sträckor utmed vattnet och många 
uppskattade mötesplatser ligger nära vatten. Utmed Ulvsundasjön, 
Bällstaviken, Karlbergssjön, Brunnsviken, Edsviken och Råstasjön finns 
tillgängliga och populära gångstråk.  
 

 
 

Karta över gångstråk utmed vatten i Solna stad.  

fii!!~w 
Kllling)torp 

l 
Hallonbergen 

(>, 

Ulv1unO• 
indusuiområde 

VSUl'ldt 

Huvudsta 

--

Järva 

\ 
\ 
\ 

\ 

' ' -, 
\ 

\ 

--
Ulrlksdat 

Danderyd 

6tf\l ... 
1N.-,1,.p<.ah 

Bt!fgshaimra 

Hagalund 

Solna 1~ ....... Ch <;t~•·",""' 
,-ndrnlMll'\flof Nltr, 

~,-1,,vuil1b 

-.... ____ , 
~ ._.,,,be-,9'1):>IWI \ - 0 ., 

\ ., 
0 

,.J 

Stod ·-No 
Oju,g 

'°" 
"" 



 

28 
 

Strandskydd 
Strandandskyddsområden är till för att säkra tillgången till naturstränder för 
allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtlivet. Generellt strandskydd gäller 
100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land från strandlinjen. Det 
omfattar alla stränder, utom i en del bebyggda områden. I Solna finns 
strandskyddsområden vid Brunnsviken, Edsviken, Råstasjön, Karlbergssjön 
och Igelbäcken. I Hagaparken och på Tivolihalvön är strandskyddet utökat till 
300 meter. 
 

Naturreservat 
Två av Solna stads tre naturreservat, erbjuder därutöver möjlighet till 
rekreation vid vatten. Igelbäckens naturreservat är en vattenförekomst och 
Råstasjöns naturreservat bidrar båda till att skapa rekreativa blåa värden inom 
staden. Naturreservaten bidrar till att skydda områden från utbyggnad, vilket 
skapar en säkerhet för framtida solnabor att ha tillgång till rekreation samt de 
hälsofördelar som det medför.  
 

Strandbad 
Det finns många ställen utmed Brunnsviken, men även Ulvsundasjön som 
används för spontanbad. Det finns även ett, av staden anordnat, strandbad i 
Huvudsta. Planering pågår för ytterligare ett strandbad vid 
Frösundavik/Annero i Brunnsviken. 
 
Staden har även två bassängbad utomhus, Huvudstabadet och Svedenbadet, i 
Bergshamra.  
 

Båtlivet 
Inom Solna stad finns en marina, flera bryggor och båtuppläggningsplatser. 
Bryggor och båtplatser finns vid Huvudsta strand, Solna strand, Haga, 
Ulriksdal, Stocksundstorp och Bockholmen. I Bergshamra finns 
båtuppläggningsplatser vid Stocksundstorp och vid Ålkistan. Möjligheten att 
bo på båt, i enlighet med detaljplan, finns vid Pampas Marina.  
 
I Solna stad finns fyra båtklubbar och ett varv (Pampas Marina) med 
uppställningsplats för båtar. Tillsyn av dessa sker kontinuerligt av stadens 
Miljöskyddsenhet (Miljöbarometern, 2022). Stadens målsättning är att 
medverka till att fasa ut användningen av biocidfärger. Förutom den spolplatta 
med reningsanläggning som finns i Solna ska inga nya båtbottentvättar med 
möjlighet att tvätta båtar med biocidfärger tillåtas i Solna. 
 
Kollektivtrafik på vatten finns i privat regi där båtar angör vid Solna strand. 
Även lösningar för pendelbåtstrafik på vattnet i Region Stockholms regi är en 
fråga som diskuteras. Norrenergi har en brygga i anslutning till sin fastighet i 
Solna strand, men inga av deras transporter sker längre på vatten. 
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4. Mål och strategier för blåplanen   
 
Utgångspunkten för Solna stads vattenarbete är den vision och de 
övergripande mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och 
budget. Solna stads vision är att ”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.” 
 
Blåplanen har tre långsiktiga mål med tillhörande strategier, som harmoniserar 
med de övriga strategiska styrdokument som gäller i staden. De tre 
målsättningarna är: 
 

• Solna stad ska ha vatten av god status 

• Solna stad ska ha en långsiktigt hållbar vattenhantering som tar hänsyn 
till ett förändrat klimat  

• Solna stad ska tillvarata möjligheterna till rekreation vid vatten för alla 
Solnabor   

 

 

Solna stad ska ha vatten av god status  
 
Målsättningen att Solna stad ska ha vatten av god status anknyter till inriktningarna i 
flera av stadens andra styrdokument såsom översiktsplanen, som har 
inriktningen att ”Tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och 
kulturmiljöer”, miljöpolicyn, som anger att ” Solna ska ha en god livsmiljö” 
och dagvattenstrategin, som har en ”strategi för att minimera föroreningar i 
dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet”.  
 
För att uppnå målsättningen ska staden Prioritera arbetet med genomförandet av 
åtgärdsprogrammen för vatten. De tre åtgärdsprogrammen för att förbättra statusen 
i de vattenförekomster som finns i staden - Brunnsviken, Ulvsundasjön samt 
Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan - ska genomföras skyndsamt.  
 
Solna delar flera vattenförekomster med grannkommunerna, vilket gör att 
samverkan över kommungränserna och med andra aktörer är nödvändig för att 
förbättra vattenkvaliteten. Staden ska därför, förutom att genomföra stadens 
egna åtgärdsprogram, verka för att andra aktörer vidtar nödvändiga åtgärder 
som ligger utanför stadens eget handlingsutrymme. Förutom Solna stads egna 
åtgärdsprogram, finns mellankommunala så kallade lokala åtgärdsprogram 
framtagna för Edsviken, Brunnsviken och för Ulvsundasjön (inklusive 
Bällstaviken och Karlberssjön). Det pågår också arbete med att ta fram ett 
lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken och för Lilla Värtan/Strömmen.  
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Vidare ska staden hålla åtgärdsprogrammens aktuella och vid behov uppdatera 
dem till följd av nya förutsättningar och/eller nya kunskaper om effektiva 
åtgärder som kan effektivisera arbetet med att nå målet om god status.  
 

Solna stad ska ha en långsiktigt hållbar vattenhantering som tar 

hänsyn till ett förändrat klimat  

Målsättningen att Solna ska ha en långsiktigt hållbar vattenhantering som tar hänsyn till 
ett förändrat klimat, anknyter till flera strategier som Solna stad redan arbetar 
efter. Det innefattar ”Strategi för en klimatanpassad stadsbyggnad” från 
klimatstrategin, ”Solna ska ha en hållbar stadsutveckling” från miljöpolicyn, 
”Strategi för optimering av grönstrukturens ekosystemtjänster” från 
grönplanen, samt två strategier i Solnas dagvattenstrategi, ”Strategi för att 
minimera översvämningsrisker och ta hänsyn tillförutsättningar av ett förändrat 
klimat” samt ”Strategi för att säkerställa att den långsiktiga 
dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt”. 
 
För att uppnå målet ska staden anpassa sin planering av stadsutvecklingen till ett 
förändrat klimat. I den fysiska planeringen och vid ny- och ombyggnation ska 
staden säkerställa att bebyggelse och infrastruktur vid extrem nederbörd idag 
eller i framtiden inte riskerar översvämning som kan leda till allvarliga skador. 
Staden ska också beakta förutsättningarna för ras, skred och erosion i områden 
som riskerar att översvämmas till följd av ett förändrat klimat. Staden ska även 
bevaka att samhällsviktig verksamhet såsom sjuk- och hälsovård, elförsörjning 
och dricksvattenförsörjning inte allvarligt skadas eller tillgängligheten begränsas 
vid översvämningar till följd av intensiv nederbörd eller höga flöden och högt 
vattenstånd.  
 
Risker för ett högre vattenstånd i Östersjön, samt högre flöden i övriga sjöar 
och vattendrag som kan medföra en risk för den strandnära bebyggelsen eller 
på viktig infrastruktur kring vattenförekomster, ska beaktas i planering vid ny- 
och ombyggnation. Staden ska i den fysiska planeringen samt vid ny- och 
ombyggnation säkerställa att bebyggelse och infrastruktur, till följd av höjda 
havsnivåer i stadens havsvikar eller ökade flöden i stadens sjöar och vattendrag, 
inte riskerar översvämning som kan leda till allvarlig skada. Staden ska följa 
Länsstyrelsen Stockholms rekommendationer för lägsta grundläggningsnivåer 
för bebyggelse vid Östersjön, Mälaren, sjöar och vattendrag.  
 
För att uppnå detta mål och även understödja stadens möjligheter att uppnå 
det första målet om att Solnas vatten ska ha god status ska staden fortsatt ställa 
höga krav på dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation för att minska utsläpp och 
spridning av föroreningar till vatten. Dagvatten ska alltid hanteras i linje med stadens 
strategi för en hållbar dagvattenhantering (strategin biläggs i sin helhet). Det 
innebär att dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som 
möjligt och med bästa möjliga teknik och ska medföra att miljökvalitetsnormer 
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för vattenkvaliteten i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag kan följas. Det 
innebär också att dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en 
nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle 
fördröjs och renas. Staden ska beakta klimatförändringarna vid utbyggnad och 
utökning i dimensioneringen av VA-systemet.  
 
 

Solna stad ska tillvarata möjligheterna till rekreation vid vatten för alla 
Solnabor 
 
Målsättningen att Solna stad ska tillvarata möjligheterna till rekreation vid vatten för alla 
Solnabor anknyter till en av strategierna i översiktsplanen: ”Tillvarata och 
utveckla Solnas park- natur- och kulturmiljöer”, men även ”God livsmiljö” från 
miljöpolicyn samt dagvattenstrategins delområde ”Strategi för att möjliggöra att 
dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön”.  
 
För att uppnå målet ska staden Bevara och utveckla de rekreativa värdena vid stadens 
vatten och skapa förutsättningar för ett hållbart båtliv. Solnas strandområden är 
tillgängliga och populära promenadstråk. Strandområdena ska därför värnas för 
människans rekreation. Promenadstråken ska prioriteras och utvecklas med 
exempelvis bänkar, rastplatser och andra åtgärder som stärker stråkens 
attraktivitet ytterligare. Utgångspunkten i planeringen är att tillvarata närheten 
till vatten och skapa attraktiva stråk och strandpromenader utmed Solnas 
vattenmiljöer.  
 
Solna stads två kommunala naturreservat, Igelbäckens naturreservat och 
Råstasjöns naturreservat erbjuder båda rekreation vid vatten. Båda dessa 
reservat bidrar därmed till att skapa rekreativa blåa värden inom staden för alla 
Solnabor. Naturreservaten ska vårdad och vidareutvecklas för det rörliga 
friluftslivet, för att främja biologisk mångfald och kulturmiljö.  
 
Bryggor och båtplatser finns vid Huvudsta strand, Solna strand, Haga, 
Ulriksdal, Stocksundstorp och Bockholmen. Båtuppläggningsplats finns vid 
Stocksundstorp. Nya bryggor bör i första hand tillkomma i anslutning till 
befintliga och anläggas på 
ett sätt som ger så liten påverkan som möjligt och inte sker på bekostnad av 
natur- eller kulturvärden. 
 
Det finns fyra båtklubbar inom Solna stad med uppställningsplats för båtar. 
Tillsyn av båtklubbarna sker kontinuerligt av stadens Miljöskyddsenhet. 
Stadens inriktning är att fasa ut användningen av otillåtna biocidfärger och det 
är inte aktuellt att tillåta etablering av nya båttvättar för tvätt av båtar med 
biocidfärger. Om sådana används på en båt är det inte tillåtet att tvätta båten 
på de båttvättar som finns i Solna. Nya platser för båtuppläggningsplatser ska 
prövas restriktivt. 
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Pampas Marina är ett detaljplanelagt område vid Huvudsta strand med flera 
bryggor och som erbjuder möjligheten att bo på båt. Staden ska ha tillsyn över 
att nuvarande villkor för detaljplanen uppfylls. Staden ser inga förutsättningar 
att utöka omfattningen av permanentboende platser. 
 
Om dagvatten synliggörs i öppna dagvattensystem och integreras i stadsmiljön 
kan dagvattenanläggningar skapa mervärden i park- och bebyggelseområden. 
Staden ska därför verka för att dagvattenanläggningarna används som en resurs 
för att tillföra nya möjligheter till rekreation. 
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5. Uppföljning 

Solna stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och strategier 
som fastläggs i blåplanen blir verklighet. Nämnder och styrelser ska använda 
blåplanen som underlag för arbetet inom sina respektive ansvarsområden och 
ta hänsyn till dessa vid utarbetandet av sina långsiktiga verksamhetsplaner.  

Kommunstyrelsen samordnar, följer och följer upp arbetet inom ramen för 
stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem. Utgångspunkten för styr- och 
uppföljningssystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige 
anger och följer upp mål, uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. De övergripande målen följs upp och redovisas i delårsrapporter och 
i årsredovisningen till kommunfullmäktige. Ansvarig för arbetet är 
stadsledningsförvaltningen, i samverkan med miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Samordning sker med stadens övergripande 
miljöarbete i övrigt. Utvecklingen av vattenkvaliteten i stadens 
vattenförekomster följs löpande och åtgärdsprogrammen för 
vattenförekomsterna ses löpande över och revideras vid behov. 
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Bilaga 1: Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken (2018) 

Bilaga 2: Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön (2019) 

Bilaga 3: Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla 

Värtan (2021) 

Bilaga 4: Solna stads dagvattenstrategi 
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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 



Innehåll 

Inledning.......................................................................................................................3 

Dagvattenstrategins mål och syfte.............................................................................4 

Dagvatten och dagvattenhantering i Solna.............................................................6 

Strategier för en hållbar dagvattenhantering..........................................................8 
Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god 

Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förut-

Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stads-

Strategi för att säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett 

vattenkvalitet............................................................................................................8 

sättningar av ett förändrat klimat...........................................................................12 

miljön.......................................................................................................................14 

effektivt sätt.............................................................................................................15 

Ansvar och genomförande......................................................................................16 

Bilaga 1: Solnas ytvattenrecipienter och deras status 

Bilaga 2: Dagvattenföroreningar 

Bilaga 3: Exempel på åtgärder 

Bilaga 4: Checklista för dagvattenutredningar 

1 





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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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. 

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 
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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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Skelettjord i Järvastaden, foto: Solna stad 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Vatten i parkmiljö, foto: Solna stad. 

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

attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön. 
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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”. 

Växtbäddar i Norra Frösunda, foto: Solna stad. 

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. 

15 



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. 

16 

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

• 
• 
• 
• 
• 



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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Bilagor till Strategin för en hållbar 
dagvattenhantering i Solna Stad 

I 
SOLNA STAD 



Bilaga 1: Solnas ytvatten-
recipienter och deras status 
Solna omges till stora delar av vatten, i söder av Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karl-
bergssjön, i öster av Brunnsviken och i nordost av Edsviken. I kommunen finns även 
Råstasjön. Genom kommunens norra delar rinner den mycket värdefulla Igelbäcken. 

Edsviken 

Brunnsviken 

Solna 

Bällstaviken 

Stockholm 

Ulvsundasjön 

-- Större avrinningsområde 
-- Mindre avrinningsområde inom större 
------ Kommungräns 

Danderyd 

Lilla 
Värtan 

Stockholm 



Brunnsviken 
I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 
byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan och en del 
av Stockholms kustmiljö. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken och har höga 
natur- och rekreationsvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad. Brunnsviken 
är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor och kväve. Höga halter av metallerna 
zink och koppar finns i ytvattnet. Dessa kommer till stora delen från dagvatten i tillrin-
ningsområdet men också till följd av historiska utsläpp. Solna, Stockholm och Sundby-
berg delar på Brunnsvikens tillrinningsområde. 

Råstasjön 
Råstasjön är en grund lerslättsjö vars tillrinningsområde omfattar södra Rinkeby i Stock-
holm samt stora delar av Sundbyberg och Solna. Sjön är näringsrik med höga halter av 
fosfor och kväve samt stora mängder av tungmetaller i sedimenten. Dessa kommer pri-
märt med det dagvatten som tillförs från hela avrinningsområdet men är också en konse-
kvens av historiska utsläpp. Råstasjön är i sin tur del av Brunnsvikens avrinningsområde. 
Råstasjön och dess omgivning är ett viktigt och uppskattat natur- och rekreationsområde 
med ett artrikt fågelliv. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att utreda förutsättning-
arna för att skapa ett naturreservat runt Råstasjön. 2017 hölls ett samråd kring bildandet 
av naturreservatet Råstasjön. Solna och Sundbyberg delar på Råstasjöns tillrinningsom-
råde och möjligheterna för ett sammanhängande naturområde med Lötsjön i Sundbyberg 
är därför av intresse. 

Bällstaviken – Ulvsundasjön- Karlbergssjön 
Bällstaviken – Ulvsundasjön – Karlbergssjön är en vik i Mälaren som delas av Solna, 
Stockholm och Sundbyberg. Runt hela vattenområdet finns strandpromenader, hamnar 
för fritidsbåtar och goda villkor för fritidsfiske. Inom Solna finns också strandnära områ-
den med natur- och kulturvärden. Recipienten är näringsrik med höga halter av fosfor 
och måttligt till höga halter kväve. Stora delar av tillrinningsområdet utgörs av hårdgjord 
mark, framför allt i Stockholm. Sedimenten innehåller höga halter av föroreningar, bland 
annat till följd av tidigare industriverksamheter. 

Edsviken 
Edsviken delas av Solna, Danderyd och Sollentuna och har stort natur- och rekreations-
värde. Det bräckta vattnet utgör en speciell miljö för växter och djur. Via Stocksundet har 
Edsviken förbindelse med Lilla Värtan. Edsviken är kraftigt övergödd med förhöjda halter 
av fosfor och kväve. Stora delar av bottnarna lider av syrebrist vilket påverkar djur och 
växtlivet. Höga halter av metaller finns även, både i ytvattnet och i sediment, vilket bland 
annat härrör från det dagvatten som från tätbebyggda områden i Sollentuna, Danderyd, 
Sundbyberg, Stockholm och Solna leds till Edsviken. Det värdefulla vattendraget Igel-
bäcken mynnar i Edsviken vid Ulriksdals slott. 

Lilla Värtan 
En liten del av den stora saltsjöviken Lilla Värtan finns i Solna, öster om Ålkistan och 
söder om Stocksundet. Lilla Värtan är näringsrik med höga halter av fosfor och höga hal-
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ter av kväve. I sedimenten finns höga till mycket höga halter av flera tungmetaller, PAH 
och PCB. Området är starkt påverkat av den hamnverksamhet som pågår. Tillrinnings-
området delas av Stockholm, Danderyd, Lidingö och Solna. 

Igelbäcken 
Igelbäcken är ett skyddsvärt vattendrag, som rinner från Säbysjön i Järfälla genom 
Stockholm, Sundbyberg och Solna för att slutligen mynna i Edsviken vid Ulriksdals 
slott. I Igelbäckens avrinningsområde ingår även Sollentuna kommun. Igelbäcken binder 
samman norra delen av Järvafältet med Kungliga nationalstadsparken och är av regionalt 
intresse. I Igelbäcken respektive vid Igelbäckens mynning i Edsviken lever de i Sverige 
sällsynta fiskarterna grönling och nissöga. Igelbäckens vatten är relativt näringsrikt med 
måttliga halter av fosfor och kväve. Halterna minskar ju närmare utloppet man kommer. 
Metallhalterna är låga till måttligt höga. PFOS (organiskt miljögift) är nyligen påträffat 
i åns vatten. Sommartid lider bäcken av låga vattenflöden. Bävern har också etablerat sig 
längst med bäcken och bygger dämmen, vilket både är positivt och negativt ur ett förvalt-
ningsperspektiv. Under sommarens torrperioder blir dessa dämmen en prövning för de 
djur som lever nedströms i bäcken. När vattendraget får fler dammliknade miljöer snarare 
än strömmande miljöer missgynnas också bland annat grönlingen som finns i bäcken. 

Status i Solnas vattenförekomster 

Idag Miljökvalitetsmål 

Brunnsviken Otillfredsställande ekologisk status 
Uppnår ej god kemisk status 

2027 God ekologisk och kemisk 
status 

Dålig ekologisk status 2027 God ekologisk och kemisk Edsviken Uppnår ej god kemisk status status 

Ulvsundas- Måttlig ekologisk status 2021 God ekologisk status 
Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status jön 

God ekologisk status Ekologisk status får ej försämras Igelbäcken Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status 

Måttlig ekologisk status Ekologisk status får ej försämras Lilla Värtan Uppnår ej god kemisk status 2027 God kemisk status 
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Bilaga 2: Dagvattenföroreningar 
Dagvatten innehåller olika ämnen och olika mycket föroreningar beroende på varifrån 
det kommer. Det kan bära med sig metaller, olja, näringsämnen och organiska miljögif-
ter. Tillförseln av näringsämnen bidrar till övergödning, medan metaller och miljögifter 
påverkar den kemiska kvaliteten. Mängden varierar också med tiden. Ett kraftigt regn 
efter en lång torrperiod ger höga halter. Generellt kan man säga att dagvatten från indu-
striområden och trafikytor innehåller höga halter av föroreningar. 

För att finna en reningsmetod för dagvatten som fyller kriterierna att vara yt- och kost-
nadseffektiv och avskilja de relevanta föroreningarna för vattenförekomsten både gällande 
partikelbundna och lösta halter krävs en förståelse för påverkanskällor och de tillgängliga 
reningsmekanismerna. Det hela utgår från principen enligt miljöbalken om användning 
av bästa möjliga tillgängliga teknik, samtidigt som den är kostnadseffektiv. 

Fosfor 
Fosfor är ett grundämne som kommer från vissa mineraler. Källa inom tätbebyggda områ-
den är organiska material (löv), utlösning av mineraler från jordar och från gödsling av 
planteringar. Metoder att minska att fosfor till vattenmiljöer är att återföra dagvatten till 
växtytor (infiltration) och att anlägga dammar, där fosforrika partiklar sedimenterar innan 
det når sjön. 

Kväve 
Kväve som finns i luften kan bindas till organiskt liv med hjälp av bakterier i symbios 
med vissa växter, det återförs även till jordar via nedbrytning av döda växt- och djurdelar, 
det tillförs via extra gödsling och från förbränning i t.ex. motorer. Tillförsel till våra sjöar 
sker genom att växtdelar medföljer dagvattenströmmar. För att minska kväve till sjöarna 
bör dagvattnet först genomgå en biologisk aktivitet som endast kan göras genom att 
skapa miljöer där bakterier hjälper till att återföra kvävet till luften eller nedbrytning till 
näringsämnen som växterna sedan kan ta upp. 

Organiska föroreningar inklusive PAH 
Tillförsel av organiska föroreningar sker genom att oljeprodukter, såsom asfalt, sprids och 
sedan lakas ut. PAH:er bildas vid ofullständig förbränning. Minskning av organiska föro-
reningar sker genom att minska användningen av material med sådana innehåll. Urlakade 
föroreningar bryts även ned på ett bra sätt i organiska aktiva jordar, gärna på platser dit 
solljuset når. 

Tungmetaller 
Tungmetaller tillförs miljöerna via deposition från atmosfären, utlösning från mineral-
korn, men framför allt av metaller som används i produkter. Metoder att minska biotill-
gängliga metaller är att minska användningen, täcka metallytor med färg eller lack, leda 
dagvatten på jordytor, där metallerna binds till partiklar och genom lagring i bottensedi-
ment i dammar. 
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Bilaga 3: Exempel på åtgärder 
För att få till en hållbar dagvattenhantering och förbättra vattenkvalitet i Solna stads sjöar, 
havsvikar och vattendrag behövs att dagvattnet fördröjas och renas lokalt där dagvattnet 
uppkommer och med hjälp av bästa möjliga teknik. Nedan finns ett antal exempel på 
lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten att implementera vid såväl ny- och 
ombyggnation och ändrad markanvändning som vid drift och underhåll av byggnader, 
vägar och andra anläggningar i staden. 

Infiltration i grönytor och diken 
Gräsmattor, parkmark, naturmark och diken kan användas för att fördröja och rena 
dagvatten. Tekniken bidrar med naturlig grundvattenbildning och grönska i stadsmiljön. 
Den kan användas för att ta hand om dagvatten från vägar, gator, parkeringsplatser, tak 
och bostadsgårdar. Grönytor kan fånga upp en stor andel av de partikelbundna förore-
ningarna. Generellt sett kan grönytor bidra med en hög reduktion av metallföroreningar 
och växtnäringsämnen. Reningseffekten blir bäst i grönytor med tät gräsväxt och genom-
släppligt ytlager. Tekniken är enkel, billig och driftstabil, men ytkrävande. 

Vid anläggande av gräsbevuxna diken längs med vägar tillkommer ofta ett dräneringslager 
för dränering av vägkroppen. Detta erfordras även för infiltrationsytor där marken inte är 
genomsläpplig. 

Bevuxna grönytor är relativt lätta att underhålla. Det löpande underhållet innefattar ren-
hållning och gräsklippning om växtligheten består av gräs. Ytan bör hållas fri från skräp 
och löv. Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära ytan. Genomsläpplig-
heten minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt igensatt. Genomsläppligheten kan 
återställas genom att ytlagret luckras eller ersätts. 

Svackdike Ekelundsvägen (foto: Solna stad). Infiltration grönyta Järvastaden (foto: Solna stad). 

Genomsläpplig beläggning 
En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt. Tekniken 
kan bidra med både flödesutjämning och rening av dagvatten. Den används i huvudsak 
på parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och lokalgator. En genomsläpplig beläggning, 
till exempel grus, hålsten, beläggning med genomsläpplig fog och genomsläpplig asfalt 
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kan avskilja 50-90 procent av de partikelbundna och lösta föroreningarna. Tekniken är 
yteffektiv eftersom själva ytan (i eller direkt under) kan användas för att skapa ett magasin 
för flödesutjämning och rening. Ytan behöver skötas för att inte sätta igen och förlora 
infiltrationsförmågan. Skötsel sker med sopning och spolning eller vakuumsug för per-
meabel asfalt. 

Exempel på genomsläpplig beläggning i Järvastaden (foto: Solna stad). 

Växtbäddar 
Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena dag-
vatten som leds dit. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan 
användas i många olika miljöer, exempelvis i anslutning till vägar, parkeringsytor och på 
bostadsgårdar. Lösningarna är anpassade för att utnyttja oanvända ytor och att fungera 
där inte plats finns för gräsbevuxna diken längs med gatorna. Växtbäddarna fångar upp 
merparten av de partikelbundna föroreningar och kan också avskilja lösta föroreningar, 
organiska miljögifter och smittämnen. Vattnet avleds till växtbädden antingen ytligt eller 
via brunnar. Växtbäddarna kan vara upphöjda över eller nedsänkta under marknivån. Det 
är viktigt att bygga permeabla växtbäddar med rätt filtermedium samt att välja ett växt-
material som klarar såväl torra perioder som tillfälliga översvämningar. Olika växter renar 
olika ämnen. 

Exempel på växtbäddar i Järvastaden och i Norra Djurgårdsstaden (foto: Solna stad). 
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Skelettjord 
Längs gator, på torg och andra hårdgjorda ytor krävs det ofta skelettjordar för att uppnå 
tillräckligt stora växtbäddsvolymer för trädplantering. Skelettjordar syftar till att bygga 
växtbäddar i och intill trafikerade ytor, vilka kräver god bärighet. Tekniken är användbar i 
anslutning till vägar, parkeringsytor och bostadsgårdar. 

Vanlig skelettjord innehåller nedvattnad jord och har bättre förmåga att avskilja lösta för-
oreningar. Nedvattnad jord och träd i skelettjorden kan bidra till viss avskiljning av lösta 
föroreningar. 

Luftig skelettjord innehåller bara makadam vilket ger god magasinskapacitet. Anläggning-
arna utformas som makadamfyllda gropar där dagvatten kan magasineras. Rening upp-
står genom att fasta föroreningar sedimenterar när vatten passerar från ytan till gropens 
botten. 

Skelettjord med biokolsinblandning är ett alternativ till de andra typerna av skelettjordar. 
Försök med växtbäddar där man kombinerat makadam med biokol (i stället för tradi-
tionell skelettjord) har visat mycket goda resultat, både med avseende på fastläggning 
av föroreningar och med avseende på planterade träd och annan vegetation. I försöken 
har ingen jord behövts, utan makadam med biokolsinblandning har fungerat utmärkt 
som växtbädd. Denna metod har visat sig vara ännu mer reningseffektiv än traditionell 
skelettjord och ännu bättre för träden, samtidigt som den är enkel och kostnadseffektiv. 
Metoden ger också större porvolym för lagring av vatten. 

Om dagvattnet kan filtrera vidare i marken under skelettjorden fortsätter reningen med 
ytterligare avskiljning av lösta föroreningar. Skötsel som behövs vid träd med skelettjord 
är rensning av luftbrunnar en gång per år. Det behövs ingen ytterligare gödsling eller 
bevattningen av träden efter etableringsskedet, då träden får sin näring från dagvattnet, 
vittring o.s.v. 

Exempel på skelettjord i Järvastaden och på Hornsgatan (foto: Solna stad). 
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Gröna tak 
Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak eller 
gröna anläggningar på bjälklag som kan fånga och fördröja nederbörd. Gröna tak har en 
god vattenhållande förmåga och fördröjer även flöden från taket vilket minskar trycket 
på stadens dagvattensystem. Tekniken avser allt från traditionella extensiva sedumtak 
med 3-6 cm tjockt substrat till mer intensiva gröna tak med minst 15 cm tjockt substrat. 
Olika gröna tak har olika kapacitet att fördröja och rena nederbörd och kräver också olika 
mycket skötsel. Olika växter renar olika ämnen. 

Exempel på gröna tak i Augustenborg och Sveavägen 44 (foto: SGRI/Jesper Lautmann). 

Dagvattendammar 
En dagvattendamm har en permanent vattenyta där rening sker genom sedimentering, 
växtupptag och med hjälp av bakterier och mikroorganismer. Faktorer som påverkar 
reningseffekten är dammens storlek i förhållande till avrinningsområdets storlek, förore-
ningskoncentration i inkommande dagvatten, andel växter, bypass, reglervolym utöver 
permanent volym, temperatur och längd/breddförhållande. Dessa faktorer påverkar 
reningseffekten i olika grad där dammens storlek i förhållande till avrinningsområdet har 
visats sig vara en av de viktigaste. Den största delen av reningen i en dagvattendamm sker 
på årsbasis mellan regnen och det är därför viktigt att dimensionera dammens perma-
nenta vattenvolym och yta så att den blir tillräckligt stor för avrinningsområdet. Dam-
marna i tätbebyggda områden kommer att vara relativt små i förhållande till avrinnings-
området. 

Skötselrutinerna bör omfatta att inloppen och utloppen rensas och ses över, vegetatio-
nen vid slänterna underhålls och slänter, makadamvallar och inlopp/utlopp undersöks 
med avseende på erosion. Dagvattendammar behöver vanligtvis tömmas på sediment var 
10-20 år för att bibehålla sin funktion och inte växa igen. 

Dagvattendammar kan anpassas efter omkringliggande miljö och utföras för att bli este-
tiskt tilltalande eller bara fylla sin funktion. 
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Exempel på dagvattendamm på Signe Tillishgatan och i Lilla Frösunda (foto: Solna stad). 

Avsättningsmagasin med filter 
Ett alternativ till att anlägga en ytlig lösning såsom dagvattendamm är att anlägga ett 
underjordiskt filtermagasin. Utformningen av ett sådant magasin tar mindre yta i anspråk 
än vad både en dagvattendamm och ett traditionellt avsättningsmagasin gör. Filtermaga-
sinet fungerar likt ett traditionellt avsättningsmagasin men med skillnaden att rening sker 
både med galler, sedimentering och filtrering. Magasinet består av en betongkonstruktion 
med två kammare för sedimentering samt ett filter för reducering av lösta partiklar. Vid 
inloppet till magasinet finns ett galler som avskiljer större partiklar innan dagvattnet når 
sedimenteringskamrarna. Genom specialutformade riktningsplattor tillåts större flöden 
att brädda över sedimentationsdelen (inbyggd bypass) varvid risken för uppvirvling av 
sediment minskas. En bypassledning kan även anläggas innan inloppet till magasinet för 
drift och för att undvika uppvirvling av sediment vid kraftiga skyfall, då anläggningens 
syfte är rening, inte fördröjning. 
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Bilaga 4: Checklista för dagvattenutredningar 

Bakgrund 

Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Tillväxten innebär stora möjligheter men ställer 
också höga krav på hur dagvatten ska hanteras. En tätare, mer bebyggd stad innebär en utmaning 
då mängden hårdgjorda ytor ökar samtidigt som ytor för hantering av dagvatten minskar. Därtill 
väntas högre dagvattenflöden i framtiden på grund av ett förändrat klimat. Samtidigt ställs allt 
högre krav på förbättrad vattenkvalitet i stadens hårt belastade vattenförekomster, för att Solna 
stad ska kunna följa antagna miljökvalitetsnormer och mål. 

I stadens dagvattenstrategi lyfts ett tydligt fokus på en långsiktig och hållbar dagvattenhantering 
fram. Särskild tyngdpunkt ligger på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga 
översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen så 
mervärden skapas. Detta ska ske på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. 

För att skapa en effektiv och hållbar dagvattenhantering behöver dagvattenfrågan beaktas i 
alla skeden av stadsbyggnadsprocessen, från översiktsplanering och exploateringsprocesser 
till genomförande och drift.. Dagvattenutredningar är ett viktigt verktyg i detta arbete. 

Checklista för dagvattenutredningar 

Checklistan har flera användningsområden. Checklistan är tänkt att användas som ett 
kunskapsunderlag vid upphandling av dagvattenutredningar samt utgöra ett stöd i framtagandet 
av dagvattenutredningar för att säkerställa att alla viktiga aspekter för en hållbar 
dagvattenhantering har beaktats. Checklistan ska även vara ett stöd i staden för systematiskt och 
likvärdigt granskande av framtagna dagvattenutredningar. 

Checklistan är indelad i fyra delar: 1) Områdets förutsättningar (nuläge och nollalternativ); 2) 
Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport; 3) Planerad 
dagvattenhantering och: 4) Samlad bedömning. 

En hållbar och långsiktig dagvattenhantering i Solna stad 

Det övergripande målet för dagvattenhanteringen i Solna stad är en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. 

Solna stads riktlinjer för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering 

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

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens 
sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 
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• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras eller att 
grundvattennivåer ändras. 

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

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

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

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

• Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen. 

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

För mer utförlig beskrivning av riktlinjerna och Solna stads strategier för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering, se ”Dagvattenstrategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad” 

Definitioner 

Planområde 

Detaljplanens omfattning. 

Påverkansområde 

Planområdet och det område utanför planområdet som bedöms påverkas hydrologiskt och/eller 
föroreningsmässigt av den planerade bebyggelsen. 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

1) Områdets förutsättningar (nulägesbeskrivning och nollalternativ) 

Recipienter 

Till vilka/vilken recipient och ytvattenförekomst 
avleds dagvattnet i området? Det kan vara flera. 
Hänsyn ska tas till om naturliga och tekniska 
avrinningsområden skiljer sig åt. 

Vilket miljötillstånd har ovanstående recipient (som 
inte är vattenförekomst)? Vilken ekologisk och 
kemisk status har ovanstående ytvattenförekomst 
(enligt senaste klassificeringen i VISS)? Vilka 
miljökvalitetsnormer gäller för 
ytvattenförekomsten? 

Grundvatten 

Vilken är närmaste grundvattenförekomst och hur 
långt är avståndet till den? Om en 
grundvattenförekomst finns inom 
påverkansområdet ska status och 
miljökvalitetsnormer för denna uppges. 

Omfattas området av något vattenskyddsområde? 
Om ja, vilka regler för vattenskyddsområdet kan i 
så fall ha betydelse för planen/projektet? 

Omfattas området av något markavvattningsföretag 
eller vattendom, eller finns det risk att planen 
påverkar sådana?  Beskriv i så fall hur planen 
riskerar att påverka eller påverkas/begränsas av det. 

Hur ser grundvattenförhållandena ut 
(grundvattenmagasin, strömriktningar, 
grundvattennivåer, in- och utströmningsområden) 

Finns det risk för sättningsskador, skred eller 
påverkan på värdefull vegetation, vilket gör det 
särskilt viktigt att upprätthålla grundvattennivån? 

Hur ser markförhållandena och förutsättningarna 
för infiltration ut? Var bedöms det finnas 
förutsättningar för infiltration och perkolation av 
dagvatten till grundvattnet? 

Visar tillgängliga grundvattenanalyser på förhöjda 
halter av ämnen i grundvattnet? 

Finns det behov av att utföra geotekniska/ 
geohydrologiska markundersökningar för att 
verifieragrundvattenförhållanden, områden lämpliga 
för infiltration/perkolation, sättningsrisker mm? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Vilka är marknivåerna för området? Var finns det 

naturliga vattendelare för ytavrinning? Hur rinner 

vattnet till, genom och från området? 

Finns det skäl att ta hänsyn till befintlig bebyggelse 

och/eller framtida utbyggnadsplaner inom 

påverkansområdet (uppströms eller nedströms)? 

Finns det sumpskogar, kärr, våtmarker eller andra 

sanka områden inom eller i anslutning till området 

som riskerar att påverkas? Behöver särskild hänsyn 

tas till dessa? 

Dagvattenflöden och översvämningsrisker 

Hur ser flödena från planområdet ut? Kartlägg 

avrinningsförhållandena i planområdet och 

avrinningskoefficienter för olika typer av mark 

inom planområdet (dagens och nollalternativets 

markanvändning). Redogör också för 

årsmedelflödet från planområdet. 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn (nuläge och nollalternativ med klimatfaktor 

1.25)? 

Finns det några problem med översvämningar idag 

inom planområdet eller i dess närhet? 

Finns det lågpunkter och instängda områden inom 

planområdet eller i dess närhet? 

Finns det områden inom planområdet eller i dess 

närhet som riskerar att översvämmas till följd av 

höga nivåer i närliggande ytvatten? 

Finns det kända problem i ledningssystemet för 

dagvatten? 

Föroreningar 

Hur ser transporten av föroreningar till recipient 

och ytvattenförekomst ut (nuläge och nollalternativ 

med klimatfaktor 1,25)? Kartlägg dagens 

markanvändning med avseende på transport av 

föroreningar till recipient/ytvattenförekomst. Dela 

in i olika markanvändningsslag och förväntad 

föroreningsgrad av dagvattnet (schablonhalter 

årsmedelvärde). Beräkna belastningen till recipient 

och ytvattenförekomst (mängd/år). 

Finns det någon känd förekomst av föroreningar i 

mark inom området? Finns risk för att marken kan 

vara förorenad, sett till dagens och historisk 

markanvändning? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Vilken markanvändning och verksamheter finns 

inom planområdet? Finns verksamheter som kan 

antas ge höga halter föroreningar till dagvattnet, ex 

högtrafikerade vägar, parkeringsytor mm? 

Finns det risk för utsläpp (vid tillbud) som kan 

förorena dagvattnet, t ex olycka med transport av 

farligt gods? Om ja, bör katastrofskydd anläggas? 

2) Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport 

Dagvattenflöden och översvämningsrisker 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn med klimatfaktorn 1,25 efter exploatering, 

före fördröjningsåtgärder? 

Vilket är fördröjningsbehovet vid ett 10-årsregn 

före påsläpp till befintligt avledningssystem för 

dagvatten? 10-årsregn efter exploatering ska 

beräknas med klimatfaktorn 1,25. 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 10-

årsregn efter exploatering med klimatfaktorn 1,25, 

efter fördröjningsåtgärder? Utgångspunkten är att 

fördröjning av 20 mm regn ska beräknas. Jämför 

med nuläge och nollalternativ. 

Räcker den beräknande fördröjningen för att 

dagvattenledningsnätet ska klara att leda bort det? 

Beräkna annars vilka ytterligare åtgärder som krävs. 

Vilka områden inom planområdet eller i dess 

möjliga påverkansområde riskerar att översvämmas 

vid ett 50- respektive 100-årsregn efter exploatering 

(efter fördröjningsåtgärder)? Vilka avrinningsvägar 

tar vattnet vid sådana nederbördsmängder? 

Föroreningar 

Hur ser transporten av föroreningar till recipient 

och ytvattenförekomst ut (mängd/år) med 

klimatfaktorn 1,25 efter exploatering (före och efter 

reningsåtgärder)? Utgångspunkten är att 

fördröjning och rening av 20 mm regn (90% av 

årsnederbörden) ska beräknas. Redovisa den 

planerade markanvändningen och dela in i olika 

markanvändningsslag och förväntad 

föroreningsgrad av dagvattnet (schablonhalter 

årsmedelvärden). Jämför med nuläge och 

nollalternativ. 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Räcker den beräknande reningen? Om 

föroreningstransporten av ett eller flera ämnen 

beräknas öka från planområdet, trots rening enligt 

ovan, ska beräkningar göras av hur omfattande 

rening som skulle behövas för att belastningen från 

området ska minska jämfört med idag och jämfört 

med nollalternativet. Om de åtgärder som skulle 

krävas (utöver fördröjning av 20 mm) bedöms 

ogenomförbara ska kompensationsåtgärder utredas 

och förslag tas fram till hur sådana kan säkerställas. 

3) Planerad dagvattenhantering 

Vilka åtgärder behövs för rening och fördröjning av 

dagvatten inom planområdet? Redovisa planerade 

dagvattenåtgärder för fördröjning och rening av 20 

mm regn från alla ytor inom planområdet. Beskriv 

per delavrinningsområde. (Om planområdet tar i 

anspråk ytor som i dag fungerar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten från 

utanförliggande område ska lösningar för att 

fördröja och rena 20 mm regn från dessa områden 

även redovisas). 

Var inom planområdet behöver ytor för 

dagvattenhantering avsättas, t ex öppna 

avrinningsstråk, vegetation/grönytor, dammar, 

underjordiska magasin, multifunktionella ytor, mm? 

Markera för vilka av dessa som infiltration och 

perkolation till grundvattnet är möjlig och lämplig. 

Redovisa hur stora ytor och volymer som behöver 

avsättas för fördröjning och rening av dagvattnet 

(20 mm eller mer, om så krävs enligt ovanstående 

punkter). 

Vilka syften (fördröjning/rening/rekreativt/ 

estetiskt) och vilken utformning, funktion och 

dimensioner bör föreslagna anläggningar, ytor och 

avvattningsstråk för dagvattenhanteringen ha? Hur 

stor ytandel utgörs av kvalitetshöjande LOD-

åtgärder, uttryckt som % av den totala ytan 

hårdgjord mark? 

Hur behöver gatusektionerna utformas för att  en 

fördröjning och rening av 20 mm regn från gatan 

ska få plats? 
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Att besvara/utreda Relevant Ej relevant Kommentar 

Vilken höjdsättning krävs för att minimera risken 

för skada på byggnader och infrastruktur? Vilken 

lägstanivå för husgrunder och vilka nivåer för gator 

ska tillämpas inom planområdet med hänsyn till 

översvämningsrisker från närliggande ytvatten och 

vid kraftiga skyfall? 

Hur ska bebyggelse och hårdgjorda ytor placeras 

och utformas för att möjliggöra infiltration och inte 

komma i konflikt med avrinningsvägar, instängda 

områden och översvämningsområden? Hur ser 

flödesfördelningen ut mellan avledning och 

infiltration till mark/grundvatten? 

Förekommer det anläggningar ovan eller under jord 

(ex. fjärrvärmeledningar) som riskerar att komma i 

konflikt med föreslagen dagvattenhanteringen inom 

planområdet? 

Är den planerade dagvattenhanteringen praktiskt 

genomförbar med hänsyn till byggande och drift 

m.m.? 

Vilka åtgärder föreslås vara allmänna respektive 

föreslås ägas och förvaltas av fastighetsägaren? 

Planeras användning av byggmaterial som riskerar 

att orsaka föroreningar i dagvattnet (tex zink och 

koppar)? Ge rekommendationer om byggmaterial, 

med hänsyn till recipientens ekologiska och 

kemiska status och miljökvalitetsnormer. 

4) Samlad bedömning 

På vilket sätt kommer planen att bidra till att uppnå 

målet och riktlinjerna i Solna stads 

dagvattenstrategi? 

På vilket sätt kommer planen att medverka till att 

miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster 

kan följas? 

Finns det någon punkt där planen inte förmår att 

leva upp till intentionerna i dagvattenstrategin eller 

möjligheten att följa MKN för vatten, och i så fall 

varför? 

Vilka utredningsunderlag har använts och vilka 

antaganden har gjorts? 

Bedöms fler utredningar eller undersökningar 

behövas? Ange i så fall förslag på vilka. 
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Exempel på underlag att använda vid arbete med dagvattenutredningar 

Solna stads dagvattenstrategi 

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/vatten-avlopp1/dagvatten/ 

VISS 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-
ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-
vattendistrikt.aspx 

Boverkets vägledningar om dagvatten 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-
detaljplan/ 

Boverkets vägledning om mångfunktionella ytor 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pd 
f 

Skrift om hållbar dagvattenhantering från Edsviken vattensamverkan 

http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/Dagvatten_Edsviken_2015.pdf 

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering (Länsstyrelsen i Stockholm) 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/milj 
okvalitetsnormer-for-vatten.pdf 

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län (Länsstyrelsen i 
Stockholm) 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/fakt 
a-2017-01-rekommendationer-lagsta-grundlaggningsniva-vattendrag-sjoar-stockholms-lan.pdf 
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1. Inledning 
EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), implementerat i Sverige via miljöbalken, har som mål att 

Europas vatten ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2027. Vattenmyndigheten 

för Norra Östersjön har tagit fram ett övergripande åtgärdsprogram som omfattar Solnas 

vattenförekomster, men det finns ett behov att bryta ner åtgärderna ytterligare i lokala 

åtgärdsprogram för att bli operativt.   

 

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken i ett 

samarbete mellan Stockholm stad, Sundbyberg stad och Solna stad. Brunnsviken är en 

kraftigt övergödd havsvik med höga halter av kväve och fosfor i vikens vatten. Det finns 

även förhöjda koncentrationer av flera miljögifter i vatten, sediment och fisk. Att åtgärda 

bottnarnas läckage av fosfor, dagvattnets tillförsel av näringsämnen och miljögifter, ökad 

belastning från exploatering inom avrinningsområdet och båtklubbarnas miljöföroreningar, 

är de största utmaningarna för att Brunnsviken ska nå god vattenstatus till år 2027. 

 

”Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken” redovisar de åtgärder i Solna som Solna stad 

avser att vidta för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken. Åtgärdsprogrammet är en del av 

arbetet med att ta fram ett kommungemensamt lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. 

Rapporten presenterar sju platsspecifika samlade nedströmsåtgärder för att hantera 

föroreningsbelastning från befintlig bebyggelse och planerad exploatering. Sammantaget 

täcker åtgärderna de förbättringsbehov som uppskattats för Solnas avrinningsområde för att 

miljökvalitetsnormerna i Brunnsviken ska kunna följas.  

 

Därtill presenteras ett antal övriga åtgärder, främst lokala uppströmsåtgärder, att tillämpa 

löpande vid till-, om- och nybyggnation. I ny- och tillbyggnation ska alltid lokala 

uppströmsåtgärder prioriteras framför större samlande lösningar nedströms. Övriga åtgärder 

inkluderar även andra typer av åtgärder som spårning av felkopplade spillvattenflöden, 

hydromorfologiska förbättringsåtgärder, hantering av miljögifter från båtbottenbehandlingar 

samt behovet av ett antal vidare utredningar för att ytterligare förbättra vattenkvaliteten i 

Brunnsviken.  

1.1. Problemanalys 
Många faktorer påverkar förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsmålen för vatten och 

hur samhällsplaneringen och den kommunala fysisk planering utformas har betydelse för att 

nå dem. Även arbetet mot andra samhällsmål påverkar bebyggelseutvecklingen och därmed 

även miljön som bieffekt.  Sedan år 2000 har Solnas befolkning växt med cirka 30 procent 

och den utvecklingen förväntas fortsätta. Utmaningen ligger i att möta befolkningstillväxten 

samtidigt som miljövärden säkras, så att Solna kan växa och utvecklas på ett miljömässigt 

hållbart sätt.  

 

Att uppnå den status som miljökvalitetsmålen uttrycker kräver därmed att effekter som 

främjar en hållbar bebyggelseutveckling vägs in i beslut som fattas inom ramen för flera olika 

sektorer. Även beslut som motverkar miljökvalitetsmålen är lika viktiga att analysera för att 
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kunna bedöma vilka förändringar som är lämpliga för att Solna ska ha en hållbar 

stadsutveckling. 

1.2. Metod 
Rapportens åtgärdsförslag fokuserar på åtgärder som erfordras i Brunnsvikens 

avrinningsområde inom Solna stad för att Solna stad ska bidra till det kommungemensamma 

arbetet med att förbättra Brunnsvikens ekologiska och kemiska status. 

 

Som underlag har följande material använts: 

 Grundkarta Solna Stad (dwg) (2017-08-01) 

 Dagvattenledningar Solna Stad (dwg) (2017-08-01) 

 Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken (WRS, 2016) 

 

Platsbesök i Brunnsvikens avrinningsområde för att studera potentiella lokaliseringar av 

åtgärder genomfördes 2017-07-31. 

 

Följande aspekter har tagits hänsyn till vid val av de platsspecifika åtgärderna som föreslås: 

 avrinningsområde (storlek och markanvändningstyp) 

 avrinningsområdets framtida exploateringsgrad 

 förväntad föroreningshalt i inkommande dagvatten 

 nivåer på markyta och ledningar 

 förväntad reningseffekt jämfört med anläggningens markanspråk (både av 

partikelbundna och lösta halter) 

 möjlig alternativanvändning av området 

 eventuella konflikter med andra miljöintressen 

 

Effekten av föreslagna åtgärder beräknas och den samlade effekten jämförs mot det 

förbättringsbehov som tagits fram för Brunnsviken som helhet. 

2. Förutsättningar  

2.1. Avrinningsområden och markanvändning 
Ytor inom Solna stad avrinner till någon av vattenförekomsterna Brunnsviken, Edsviken, 

Ulvsundasjön, Igelbäcken (preliminär) och Lilla Värtan. Stora delar av kommunen är 

exploaterad och flera större vägar går genom kommunen såsom E4:an, Enköpingsvägen, 

Frösundaleden och Bergshamravägen (E18). I kommunen finns även ett flertal större 

handels- och verksamhetsområden som Solna Business park, Arenastaden, Solna strand, 

Karolinska samt järnvägsområdet runt stambanan. Den täta exploateringen innebär stora 

utmaningar kopplat till dagvattenhanteringen både gällande flöden och föroreningar. 

Genomgående för alla vattenförekomster inom Solna stad är en övergödningsproblematik 

kopplade till näringsämnen och belastning med miljögifter såsom antracen (PAH), bly, 

kadmium, TBT och PFOS.  Delavrinningsområdena inom Solna visas i Figur 1. 
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Figur 1. Delavrinningsområden till vattenförekomsterna inom Solna stad (Solna stad, 2017). 

2.2. Brunnsviken 

2.2.1. Avrinningsområde och status 
Avrinningsområdet för Brunnsviken delas av tre kommuner där cirka 60 % ligger i Solnas 

kommun, 25 % i Sundbybergs kommun och 15 % i Stockholms kommun. Totalt avrinner 

cirka 920 hektar från Solna stad till Brunnsviken där 357 hektar avrinner via Råstaån och 

Råstasjön och 563 hektar med direktutlopp till Brunnsviken. För vattenförekomsten 

Brunnsviken tas ett gemensamt åtgärdsprogram fram för att förbättra den ekologiska och 

kemiska statusen. Ett underlag till detta lokala åtgärdsprogram togs fram av WRS 2016 där 

den nuvarande statusen och föroreningsbelastningen till Brunnsviken utreddes och ett 

åtgärdsbehov (beting) för de relevanta föroreningarna beräknades. Delavrinningsområden till 

Brunnsviken karterades och visas i Figur 2. 
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Figur 2. Delavrinningsområden inom Stockholm, Sundbyberg och Solna med andel hektar 

till Brunnsviken (WRS, 2016a). 

 

Brunnsviken är kraftigt övergödd och den ekologiska statusen bedömdes i föregående 

utredning (WRS, 2016a) som ”dålig”, vilket är en klass sämre än den som anges i VISS 

(”otillfredsställande”). Den kemiska statusen är klassad som ”ej god”. 

Övergödningsproblematiken är främst kopplad till en för hög belastning av fosfor, den 

kemiska statusen är kopplad till miljögifter. Miljökvalitetsnormerna är satta med tidsundantag 

till 2027 för att nå god vattenstatus. De ämnena där förbättringsbehov av angetts omfattar 

fosfor, kväve, koppar, zink, antracen, kadmium, bly, TBT och PFOS. 

2.2.2. Föroreningsbelastning 
Brunnsviken belastas av föroreningar från landbaserade källor inom avrinningsområdet, 

genom vattenutbytet med Lilla Värtan, via atmosfärisk deposition och med de interna 

flödena av fosfor från Brunnsvikens sediment. Belastning och förbättringsbehovet (beting) 

för landbaserade källor i avrinningsområdet, vilket är relevant för denna utredning, för 

ämnen där statusklassningar indikerar sämre än god status har beräknats i föregående 

utredning.  

2.2.3. Förbättringsbehov 
Föroreningsbelastningen har i föregående utredning beräknats med schablonhalter per 

delavrinningsområde och kommun. Den schablonberäknade tillförseln av fosfor till Råstaån 

har beräknats till 465 kg/år. De uppmätta mängderna år 2011-2014 för samma 
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avrinningsområde uppgår dock endast till 40% av de schablonberäknade, vilket indikerar att 

de schablonberäknade mängderna utan hänsyn till retention i uppströms sjöar eller befintliga 

reningsanläggningar medför en grov överskattning av föroreningsbelastningen. 

Förbättringsbehoven är framräknade för en situation utan pumpning av bottenvatten till Lilla 

Värtan. I framräknandet av förbättringsbehoven har även hänsyn tagits till befintliga 

reningsanläggningar och planerad nybyggnation (WRS, 2015). 

 

Cirka 60% av avrinningsområdet är beläget inom Solna stad och står för cirka 60%-65% av 

den avrunna volymen och mängden föroreningar på årsbasis enligt beräkningar (WRS, 

2016a). Genom att jämföra den schablonberäknade belastningen av föroreningar i Solna stad 

och den totala schablonberäknade belastningen till Brunnsviken ges att Solna stad bidrar 

med cirka 65% av den totala föroreningsbelastningen via dagvatten, lite varierande för 

studerat ämne. Förbättringsbehovet för Solna stad kan därmed anses motsvara 65% av det 

totala förbättringsbehovet för Brunnsviken. Med hänsyn till detta har ett åtgärdsbehov för 

Solna stad beräknats för respektive ämnen. 

 

Värt att nämnas är dock att det inte i samtliga fall är Solna stad som bör stå för 65 procent av 

minskningen av utpekade ämnen då det beror på hur tillförseln specifikt ser ut. Som exempel 

kan tillförseln av TBT via båtbottenfärger nämnas, där Solna endast omfattar en båtklubb 

medan majoriteten båtklubbar ligger i Stockholm stad. 

 

Fosfor 

Den totala fosforbelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 320 kg/år justerat 

utifrån uppmätta halter (WRS, 2016a). Åtgärdsbehovet för totalfosfor för en situation utan 

pumpning av bottenvatten till Lilla Värtan har uppskattats till 50 %. Reduktionsbehovet för 

Solna stad uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 104 kg/år. Den 

totala fosforbelastningen utan justering beräknades till 750 kg/år (WRS, 2016a). 

Reduktionsbehovet för det alternativet för Solna stad uppgår cirka 244 kg/år. 

 

Kväve 

Den totala kvävebelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 7,7 ton/år (WRS, 

2016a). Åtgärdsbehovet för totalkväve för en situation utan pumpning av bottenvatten till 

Lilla Värtan har uppskattats till 35 %. Reduktionsbehovet för Solna stad uppgår till 65 % av 

totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 1,8 ton/år. 

 

Koppar 

Den totala kopparbelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 110 kg/år (WRS, 

2016a). Åtgärdsbehovet för koppar har uppskattats till 48 %, 53 kg/år. Reduktionsbehovet 

för Solna stad uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 34 kg/år. 

 

Zink 

Den totala zinkbelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 440 kg/år (WRS, 

2016a). Åtgärdsbehovet för zink har uppskattats till 85 %, 373 kg/år. Reduktionsbehovet för 

Solna stad uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 243 kg/år. 
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Bly 

Den totala blybelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 57 kg/år (WRS, 2016a). 

Åtgärdsbehovet för bly har uppskattats till 41 %, 23 kg/år. Reduktionsbehovet för Solna stad 

uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 15 kg/år. 

 

Kadmium 

Den totala kadmiumbelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 1,9 kg/år (WRS, 

2016a). Åtgärdsbehovet för kadmium har uppskattats till 64 %, 1,3 kg/år. 

Reduktionsbehovet för Solna stad uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar 

cirka 0,8 kg/år. 

 

Kvicksilver 

Den totala kvicksilverbelastningen från avrinningsområdet har beräknats till 0,18 kg/år 

(WRS, 2016a). Åtgärdsbehovet för kvicksilver har uppskattats till 60 %, 0,1 kg/år. 

Reduktionsbehovet för Solna stad uppgår till 65 % av totala åtgärdsbehovet, vilket motsvarar 

cirka 0,07 kg/år. 

 

Antracen (PAH) 

Ingen information om separat belastning av Antracen till Brunnsviken finns att tillgå. 

Antracen är en del i gruppen ämnen kallade PAH. Den schablonberäknade mängden total 

PAH har beräknats till 1,4 kg/år. Totala åtgärdsbehovet av antracen har uppskattats till 75% 

(WRS, 2016a). Antaget att 50% av PAH-föreningar består av antracen (vilket är en grov 

överskattning) kan reduktionsbehovet för Solna stad beräknas till 65 % av totala 

åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 0,35 kg/år. 

 

TBT, PFOS, mikroplaster 

Ingen information om uppskattad belastning av TBT, PFOS eller mikroplaster till 

Brunnsviken finns att tillgå. Totala åtgärdsbehovet av TBT har uppskattats till 99 %, 0,1 

kg/år (WRS, 2016a). Reduktionsbehovet för Solna stad uppgår till 65 % av totala 

åtgärdsbehovet, vilket motsvarar cirka 0,065 kg/år. Totala åtgärdsbehovet av PFOS har 

uppskattats till 50 %. 

3. Planerad bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen i staden har inkluderats i markkarteringen och 

föroreningsbelastningsberäkningarna. 
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Figur 4. Aktuella plan och byggprojekt i Solna stad (solna.se, 2017). 

 

Utgångspunkten för Solna stads miljöarbete är den miljöpolicy som Solna har antagit. I 

policyn pekas följande fokusområden ut: 

 Hållbar stadsutveckling 

 Effektiv resursanvändning 

 God livsmiljö 

 

För hållbar stadsutveckling pekas bland annat på att miljövärden ska säkras trots mer 

bebyggelse. För att uppnå en god livsmiljö ska utsläppen till mark och vatten minska. 

 

Eftersom belastningen från dagvattnet idag är för högt, samtidigt som kommunen ytterligare 

ska förtätas, så måste det både vara en hållbar dagvattenhantering i nya områden, samtidigt 

som förbättringar måste ske i befintliga områden. Denna förbättring måste vara så stor att 

det både tar bort den för stora belastning som nuvarande områden ger, plus den förbättring 

som behövs för att kompensera för den belastning som den nya bebyggelsen ger, trots bra 

dagvattenhantering. 
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4. Befintliga åtgärder 
Majoriteten av dagvattenhanteringen inom Solna stad sker idag via dagvattenbrunnar och 

ledningar ut till recipienterna. Det finns ett par större samlande dagvattenanläggningar i 

kommunen där rening och fördröjning sker. Flera åtgärder såsom att vägdagvatten avleds 

diffust till gräsbeklädd vägslänt längs med de större vägarna finns också på ett par ställen 

inom kommunen. 

 

Den enda anläggningen där aktuell uppmätt avskiljning finns är Eugeniamagasinet vid 

Stallmästargården och dagvattendammen vid Linnéaholm. I föregående utredning (WRS, 

2016a) uppskattas reningen av dessa anläggningar som avleds till Brunnsviken. Utöver denna 

reningseffekt tillkommer en avskiljning av föroreningar i Råstasjön och Lötsjön innan 

avledning till Brunnsviken. Denna reduktion uppskattades till 50% för alla ämnen (WRS, 

2016a). 

 

Enligt föregående utredning (WRS, 2016a) och Solna stads dagvattenpolicy finns följande 

anläggningar som bidrar med rening och fördröjning.  
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Dagvattendamm 

och dike 

E4 nära 

Igelbäcken 
Trafikverket Igelbäcken 13       

Avsättningsmagasin 

E4/E20 

Stallmästargården 

 

Trafikverket Brunnsviken 12 11 40 3 0,029 3,3 20 

Dagvattendamm 
Linnéaholm 

 
Trafikverket Brunnsviken 7 0,03 260 0,8 0,004 2 8 

Infiltrationsyta Linvävartorpet Trafikverket Brunnsviken 10       

Makadamdike Frösundaleden Solna stad Brunnsviken 8       

Magasin och 

dagvattendamm 
Råsundavägen Solna stad Brunnsviken 9       

Dagvattenkassetter 
Lottagatan, 

Bagartorp 
Solna stad Brunnsviken 1       

Skelettjordar Järvastaden Solna stad Brunnsviken 1       

Dagvattendamm Järvastaden Solna stad Brunnsviken 1       
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Dagvattendamm Ulriksdalsfältet Solna stad Brunnsviken 1       

Dagvattendamm Råsta Strandväg Solna stad Brunnsviken 5       

Dagvattendamm Lilla Frösunda Solna stad Brunnsviken 8       

Dagvattenpark Norra Frösunda Solna stad Brunnsviken 8       

 

Belastningen har justerats för de två anläggningarna med uppmätt reningseffekt. Effekten av 

de övriga befintliga anläggningarna och omfattningen av anläggningarnas tillrinningsområden 

(vilket i många fall troligen är små) är svår att uppskatta utan mer indata och har därför inte 

inkluderats i beräkningarna. Detta innebär att det finns en viss marginal i det beräknade 

förbättringsbehovet för Solna. 

5. Åtgärdsförslag 
För att nå en god status i Brunnsviken erfordras en hållbar dagvattenhantering i form av 

lokala uppströmsåtgärder som tillämpas vid till-, om- och nybyggnation och mer specifika 

samlande reningsåtgärder som hanterar dagvatten från ett större avrinningsområde. Vidare 

erfordras exempelvis att felkopplade och bräddade spillvattenflöden spåras, vandringshinder 

i vattendragen åtgärdas (hydromorfologiska förbättringsåtgärder) och spridning av miljögifter 

från exempelvis båtbottenbehandlingar minimeras. Därtill har behov av ett antal vidare 

utredningar identifierats. Åtgärderna beskrivs i delkapitlen nedan. 

 

För att förbättra dagvattenkvalitén i en större omfattning och nå målen i vattendirektivet på 

utsatt tid erfordras i befintlig bebyggelse ofta samlande nedströms lösningar såsom dammar 

och bassänger då implementering av lokala åtgärder i dessa områden tar längre tid än i ny- 

och tillbyggnation då de sker i samband med ombyggnation. I ny-, om- och tillbyggnation 

ska alltid lokala uppströmsåtgärder prioriteras framför större samlande lösningar nedströms. 

 

Lokalisering av åtgärderna och val av reningsmetod i åtgärdsförslagen nedan har gjorts 

utifrån aspekterna som presenteras under metodkapitlet. En översikt med numrerade större 

samlande platsspecifika åtgärder med avrinningsområden och markanvändning visas i Figur 

5.  
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Figur 5. Större platsspecifika dagvattenåtgärder och numrerade avrinningsområden. 

 

5.1. Reningseffekt för platsspecifika åtgärder 
Beräkningarna (se kapitel 6 för vidare information) visar att med föreslagna platsspecifika 

åtgärder så uppfyller Solna stad sitt förbättringsbehov för Brunnsviken för alla ämnen 

förutom kväve, zink och kadmium. För flertalet ämnen har man god marginal till 

förbättringsbehovet. Se tabell 1 och 2 nedan. För kväve, zink och kadmium krävs 

komplettering med lokala uppströms lösningar med egenskaper såsom infiltration och 

adsorption behövs för att kunna nå förbättringsbehovet, då dessa ämnen inte avskiljs 

tillräckligt i anläggningar såsom dagvattendammar och skärmbassänger. Den ekologiska och 

kemiska statusen är undantaget kvicksilver, schablonhalter och reningseffekt av kvicksilver är 

också mycket osäkert. 

 

 

Översikt specifika åtgärder: 

 

1. Södra Råstasjöparken 

(dagvattendamm) 

 

2. Kraus väg Bergshamra 

(dagvattendamm) 

 

3. Pumphusvägen 

Bergshamra 

(dagvattendamm) 

 

4. Hagaparken 

(dagvattendamm) 

 

5. Trafikplats Järva krog 

(skärmbassäng) 

 

6. Bergshamravägen 

(skärmbassäng) 

 

7. Hagaparken 

(skärmbassäng) --- Brunnsviken 

Edsv,k~n 

lgefb/lcken 

--- Ulla V r1an 

--- Ulvsundasj0/1 
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Tabell 1. Uppskattade reningseffekter för föreslagna lösningar. 
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1 - Råstasjön 
dagvattendamm 

 Avskild 
(%) 

40 20 50 40 45 35 55 40 25 50 80 55 

2 - Kraus väg 
dagvattendamm 

 Avskild 
(%) 

50 25 65 50 60 45 70 55 40 65 80 65 

3 - Pumphusvägen 
dagvattendamm 

 Avskild 
(%) 

50 25 65 50 60 45 70 55 40 65 80 65 

4 - Hagaparken 
dagvattendamm 

 Avskild 
(%) 

50 25 65 50 60 45 70 55 40 65 80 65 

5 - Järva krog 
skärmbassäng 

 Avskild 
(%) 

45 25 60 45 55 40 65 50 35 60 80 60 

6 - Bergshamravägen 
skärmbassäng 

 Avskild 
(%) 

50 25 65 50 60 45 70 55 40 65 80 65 

7 - Hagaparken 
skärmbassäng 

 Avskild 
(%) 

45 25 60 45 55 40 65 50 35 60 80 60 
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Tabell 2. Avskild mängd föroreningar (kg/år) för respektive anläggning samt jämförelse med 

reduktionsbehov. 

5.2. Dagvattendammar 

5.2.1. Utformning och funktion 
En dagvattendamm har en permanent vattenyta där rening sker genom sedimentering, 

växtupptag och med hjälp av bakterier och mikroorganismer. Faktorer som påverkar 

reningseffekten är dammens storlek i förhållande till avrinningsområdets storlek, 

föroreningskoncentration i inkommande dagvatten, ytbelastningen, andel växter, bypass, 

reglervolym utöver permanent volym, temperatur och längd/breddförhållande. Dessa 
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1 - Råstasjön 
dagvattendam
m 

kg/år 12,8 5,1 46,0 0,8 1,4 5,9 0,02 0,72 0,44 
0,001

0 
4100 62 0,037 

2 - Kraus väg 
dagvattendam
m 

kg/år 5,5 2,2 19,5 0,4 0,6 2,6 0,01 0,26 0,20 
0,000

5 
2015 30 0,014 

3 - 
Pumphusväge
n 
dagvattendam
m 

  
kg/år 

19,0 7,6 60,0 1,3 2,1 9,0 0,04 1,05 0,72 0,001 6175 75 0,051 

4 - 
Hagaparken 
dagvattendam
m 

  
kg/år 

10,5 4,2 42,5 1,8 2,8 21,6 0,02 1,03 0,76 0,001 6565 52 0,071 

5 - Järva krog 
skärmbassäng 

  
kg/år 

222,8 89,1 942,3 17,6 26,5 140,6 0,49 12,27 8,90 0,029 
9078

0 
1346 0,678 

6 - 
Bergshamravä
gen 
skärmbassäng 

  
kg/år 

7,5 3,0 35,0 0,7 1,2 6,6 0,02 0,50 0,36 0,001 3250 36 0,026 

7 - 
Hagaparken 
skärmbassäng 

  
kg/år 

15,8 3,3 70,0 0,8 2,4 17,6 0,03 1,63 1,15 0,002 
1080

0 
120 0,108 

Total avskild kg/år 293,8 114,6 1215 23,5 36,9 203 0,63 17,44 12,53 0,037 
1236

85 
1721 0,985 

Beting Solna kg/år 244,0 104,0 1800 15,0 34,0 243 0,80   0,070   0,70 

Beting totalt 
Brunnsviken 

kg/år 375 160 2700 23,0 53,0 373,0 1,30   0,10   1,0 
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faktorer påverkar reningseffekten i olika grad där dammens storlek i förhållande till 

avrinningsområdet har visats sig vara en av de viktigaste. 

 

Den största delen av reningen i en dagvattendamm sker på årsbasis mellan regnen och det är 

därför viktigt att dimensionera dammens permanenta vattenvolym och yta så att den blir 

tillräckligt stor för avrinningsområdet. Dammarna kommer att vara relativt små i förhållande 

till avrinningsområdet. För att erhålla en god rening och för att undvika en allt för snabb 

sedimentuppbyggnad föreslås de utföras 1,5 meter djupa. Om dammarnas permanenta 

volym är för djup finns dock risk för anaeroba bottenförhållanden vilket leder till frigörande 

av föroreningar från bottensedimenten. Det är därför positivt med en extra reglervolym som 

tillfälligt skapar en djupare vattenvolym för att erhålla en bättre reningseffekt. En 

reglervolym leder till främst ökad sedimentering och att en större del av dammen nyttjas för 

rening under regntillfället. Den största delen av reningen i dammen sker dock som sagt 

mellan regnen. 

 

Sensommar, tidig höst alternativt kalla vintermånader är lämpliga tider på året för 

rensningsinsatser med hänsyn till djur- och växtliv i dammen och recipienten. Tillrinningen 

och grundvattennivåerna kan förväntas vara låga och kringliggande ytor förväntas ha bättre 

bärighet (WRS, 2013).  

 

Skötselrutinerna bör omfatta att inloppen och utloppen rensas och ses över, vegetationen vid 

slänterna underhålls och slänter, makadamvallar och inlopp/utlopp undersöks med avseende 

på erosion.  

 

Dagvattendammar behöver vanligtvis tömmas på sediment var 10-20 år för att bibehålla sin 

funktion och inte växa igen. Sedimentet kan avlägsnas med sugmuddring och grävmuddring. 

Vid sugmuddring sugs sedimentet upp från botten till en avvattningsplats. Metoden innebär 

mindre grumling än grävmuddring och ger god åtkomlighet. I strandnära områden kan 

krävas grävmuddring. En tumregel är att sedimentet bör tömmas då sedimentet utgör cirka 

30 cm, djupare dammar behöver tömmas mer sällan. Ju större sedimentdjup desto sämre 

reningseffekt erhålls i dammen då sedimentationseffekten avtar och uppvirvlingsgraden av 

sedimentet tilltar (WRS, 2013).  

 

Sedimenten provtas innan rensning påbörjas med avseende på föroreningar och halterna 

jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. Ligger halterna under 

riktvärdena för mindre känslig markanvändning börs sedimentet utan risk kunna användas i 

sådana sammanhang. Överskrids riktvärdena bör massorna tas omhand, exempelvis genom 

deponering. Efter tömning av sediment kan växter behöva nyetableras. (WRS, 2013). 

 

Dagvattendammar kan anpassas efter omkringliggande miljö och utföras för att bli estetiskt 

tilltalande eller bara fylla sin funktion. 

 

Djupzoner placerade tvärs flödesriktningen ger en bra spridning av vattnet i en damm. 

Rekommendationen är att det finns en djupzon i den inledande delen av dammen. Vattnets 
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hastighet minskar i djupzonen vilket främjar sedimentation av fasta föroreningar. Följs 

djupzonen av en grundare, gärna vegetationsbärande del, ökar möjligheterna att avskilja en 

större mängd föroreningar. Dessa vallar kan antingen bestå av makadam för filtrering eller en 

större yta anpassad för växtetablering. Växterna bromsar vattnets strömningshastighet. Det 

bidrar till att finare partiklar kan sedimentera. Vegetationen skapar också livsrum för en 

mängd mikroorganismer som kan bidra med biologisk rening och reducera halterna av lösta 

föroreningar. Ett grunt vatten som är solbelyst ger högre vattentemperatur, vilket höjer 

hastigheten på de biologiska processerna. Avskiljningen av lösta föroreningar blir bättre i 

anläggningar som innehåller minst ett våtmarkssteg. En våtmarksanläggning innehåller som 

regel flera områden med vegetation. 

 

En damm är oftast som mest kostnadseffektivast att anlägga i naturmarksmiljö och de blir 

ofta mindre om de ska anpassas till stadsmiljö där det finns färre lediga ytor och fler andra 

ledningar mm.  

 

En djup damm med branta slänter kan vara en säkerhetsrisk, liksom ett svagt istäcke på delar 

av en djup damm. Riskerna kan förebyggas eller minimeras genom val av släntmaterial, 

växter, stängsling, varningsskyltar med mera. Tät vegetation i strandlinje kan exempelvis 

stänga av möjligheterna att komma i kontakt med själva vattenvolymen i dammen. 

 

En dagvattendamm (och även andra dagvattenanläggningar såsom växtbäddar) behöver 

utföras tät då den anläggs innanför vattenskyddsområde, och om det är osäkert hur rent 

dagvattnet är innan det når grundvattnet och vattenförekomsten. Dammen blir också mer 

kontrollerbar då föroreningarna stannar i dammen istället för att spridas över en större 

markyta. Om anläggningen är genomsläpplig kan kontroller på mark och grundvatten 

runtomkring behöva ske för att säkra att föroreningarna inte sprids för långt. Då 

grundvattenytan är lägre än dammen kommer dammen att torrläggas under delar av året om 

den inte är tätad. En tät dagvattendamm med konstant vattenyta är troligtvis mer estetiskt 

tilltalande och främjar i större grad vattenlevande organismer och växter. Om dammen tätas 

med gummiduk måste förhållandena med bottenupptryckning och gas i marken undersökas. 

Även om dammen inte anläggs tät kan botten inom ett par år komma att sätta igen av de 

finare partiklarna om inte dammen specifikt utformas för infiltration som en del av reningen. 

En sådan damm kan erhålla god reningsgrad så länge som inlopp och utlopp är upphöjda 

från botten och estetiken spelar mindre roll. 

 

Det vanligaste sättet att dimensionera en dagvattendamm och där mest underlag finns för 

hur reningseffekten påverkas är med areaförhållandet mellan anläggningsyta och 

avrinningsområde. Det beskrivs som  

 

𝐴𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜑𝐴𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝐾𝐴𝜑                            (𝐿𝑎𝑟𝑚, 2000) 

 

𝐴𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = area permanent vattenyta (m2) 

𝜑 = avrinningskoefficient 

𝐴𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = area avrinningsområde (m2) 
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𝐾𝐴𝜑 = specifik anläggningsarea 

 

En dagvattendamms specifika anläggningsarea för att få mest rening per anläggningsyta 

rekommenderas vara 100-200 m2/red ha. Högre kvot ger högre reningseffekt. I 

dagvattenmodelleringsprogrammet StormTac utförs dimensionering av dammar med detta 

samband där även parametrar såsom andel växter, reglervolym, hydraulisk effektivitet och 

inloppshalt tas hänsyn till. En Ap/Ared på 100 ger cirka 70% reningseffekt för suspenderat 

material.   

 

Att dimensionera dammen eller våtmarken efter ett volymförhållande bedöms vara ett bra 

komplement till att beräkna efter areaförhållandet. Dammens  permanenta  vattenvolym 

beskrivs som: 

 

𝐴𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝑑𝑎𝑝10𝜑𝐴𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑟𝑑𝑎     

𝑑𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
                       (𝐿𝑎𝑟𝑚, 2000) 

 

𝐴𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = area permanent vattenyta (m2) 

𝑑𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = djup permanent vattenyta (m) 

𝑁𝑑𝑎𝑝 = regressionskonstant för volymberäkning 

𝜑 = avrinningskoefficient 

𝐴𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = area avrinningsområde (m2) 

𝑟𝑑𝑎 = regndjup för ett medelregn (Stockholm 7,3 mm under 6,7 tim) 

 

En dagvattendamms regressionskonstant för volymberäkning få mest rening per 

anläggningsvolym rekommenderas vara 1-3. Högre kvot ger högre reningseffekt. 

 

För att nå en bra reningseffekt bör anläggningen utformas så dagvattnet sprids väl i hela 

bassängen. Med vallar av makadam styrs vattnet i anläggningen och minskar samtidigt risken 

för kortslutningsströmmar samt förekomst av döda zoner i bassängen. Detta är avgörande 

för att nå en bra avskiljning av artikelbundna föroreningar genom sedimentering. Vid 

utformning av dammar och våtmarker bör därför hänsyn tas till den så kallade hydrauliska 

effektiviteten (λ). Hydraulisk effektivitet är ett mått på hur väl det inströmmande vattnet 

sprids ut i dammen (Persson m.fl. 1999) Det vill säga hur stor del av ytan som utnyttjas för 

rening. Desto högre λ är, desto högre reningspotential finns i anläggningen. Hydraulisk 

effektivitet påverkas bl.a. av formen på dagvattenreningsanläggning, bottenstruktur och 

förekomsten av vegetation. Utformningen och placeringen av inloppet och utloppet är också 

viktigt. Den hydrauliska effektiviteten kan beräknas antigen genom empiriska metoder eller 

genom bedömning utifrån typfall. Den hydrauliska effektiviteten bör vara minst 0,7. 

 

Frekvensen för sedimenttömning kan uppskattas i StormTac genom att beräkna djup på 

sediment innan tömning bör ske och belastningen av suspenderat material från 

avrinningsområdet. 
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Ett annat sätt för att beräkna erforderlig storlek är att använda ytbelastningsmetoden med 

hänsyn till anläggningens hydrauliska effektivitet på samma sätt som bassänger på 

reningsverk dimensioneras för att en viss partikelstorlek ska kunna sedimentera i bassängen 

vid ett dimensionerande flöde. Med denna metod bestäms först en önskvärd reningseffekt av 

den sedimenterbara fraktionen och en uppskattning av reningen av den lösta fraktionen 

måste därefter göras. Reningseffekten av suspenderat material kan extrapoleras till att 

omfatta de andra berörda ämnena genom att undersöka sambandet mellan bundna och lösta 

fraktioner. Det dimensionerande flödet bestäms så att denna egenskap nås vid tillräckligt 

många regntillfällen per år, exempelvis 90%. Detta innebär att vid de kraftigaste regnen per 

år kommer andelen sedimenterade partiklar och därmed reningseffekten vara något lägre. 

Ytbelastningen kan även undersökas för det årliga genomsnittliga flödet. 

 

Följande ekvation används då (Svenskt Vatten, 2004) 

𝑅 = 1 − ⌈1 +
1

𝑛
∗

𝑉𝑠

𝑄
𝐴

∗
(𝑑𝑒 + 𝑑𝑝)

(𝑑𝑒 + 𝑑)
⌉

−𝑛

                   

 

där 

𝑅 = andel av sedimentmängden som avlägsnas 

𝑛 = Turbulens och kortslutningsströmningsparameter 

𝐴 = area permanent vattenyta (m2) 

𝑉𝑠 = sedimenteringshastighet (m/s) 

𝑄 = dimensionerande flöde (m3/s), 90 % av årsflöde eller årligt genomsnittligt flöde 

𝑑𝑒 = reglernivå 

𝑑𝑝 = permanent vattendjup 

𝑑 = djup som är tillräckligt för att hålla sediment (1m) 

 

Partiklars sjunkhastighet samt fördelning av partiklar i dagvatten enligt olika undersökningar 

visas i Figur 6 och Figur.7  
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Figur 6. Sedimenteringshastighet hos olika jordarter (WSUD, 2006) 

 
Figur 7. Fördelning av partikelstorlek i dagvatten (USGS, 2011). 
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Figur 8. Reningseffekt med ytbelastning för det årliga genomsnittliga flödet för 4 undersökta 

dagvattendammar (Svenskt vatten, 2004). 

 

Från diagrammen kan utläsas att cirka 70-80% sedimentering av suspenderat material i 

dagvatten nås då partiklar större än 10-20 um sedimenteras, vilket sker om belastningen är 

som mest cirka 0,6 m/h. Om det dimensionerande flödet beräknas för 90% av årsflödet 

kommer den årliga sedimentationsgraden och därmed reningsgraden därför bli cirka 10% 

lägre än den beräknade, dvs 60-70% sedimentering med ytbelastning max 0,6 m/h. 

Ytbelastningen för det teoretiska årliga genomsnittliga flödet för att nå en 60-70% 

reningsgrad av suspenderat material ligger på cirka 0,02 m/h. 

 

Gemensamt för metoderna ovan är att en större anläggning innebär högre reningseffekt. 

Effekten av att göra anläggningen större avtar dock efter en viss relativ storlek till 

avrinningsområdet och det är då inte motiverat att göra den större av kostnadsmässiga eller 

utrymmesmässiga skäl. Vid dimensioneringen har en yta och volym för anläggningarna 

beräknats inom metodernas rekommenderade intervall och en storlek har sedan valts för att 

erhålla en tillräckligt god reningseffekt i förhållande till utrymme, andra intressen och 

kostnader.  

5.2.2. Kostnad 
Kostnader för en dagvattendamm omfattar utredning och projektering, anläggande, skötsel 

och provtagning (rekommenderat). Kostnaderna varierar beroende på 

anläggningsförhållandena, eventuell flytt av befintliga ledningar, konstruktioner och 

markbeläggningar, om marken är förorenad och om dammen behöver vara tät eller ej. Den 

schablonmässiga anläggningskostnaden för en dagvattendamm utan förorenade massor eller 

komplicerade anläggningsförhållanden uppskattas till cirka 800 kr/m2 - 1000 kr/m2 och 

omfattar bland annat geotextil, makadamlager, schakt, skötselväg, strandmatta, växter, nya 

brunnar och nya ledningar. Till denna kostnad tillkommer projektering, byggledning och 

oförutsedda kostnader om cirka 30% (Tyréns, 2016, Sweco, 2014).  
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Den kontinuerliga skötseln av en damm uppskattas till 36 000 kr/år (inspektion, underhåll 

och rensning av vegetation). Till detta tillkommer mer sällan utfört skötselarbete såsom 

kontroll av slamtillväxt (uppskattat till 15 000 kr var 5:e år) och slamsugning (300 000 kr var 

15:e år). (Sweco, 2014). Skötselinsatserna varierar naturligtvis med anläggningens storlek. 

5.2.3. Föreslagna lokaliseringar 

5.2.3.1. 1 - Södra Råstasjöparken 

Ett 41 hektar stort område med flerfamiljsbostäder och villor avrinner via en D800-ledning 

till sydöstra Råstasjön. Ledningen går genom en grön parkyta och ligger på mellan 1,5 och 1 

meters djup. Det är begränsat med gröna parkytor i området runt Råstasjön och dammens 

storlek och utformning behöver därför anpassas för övriga behov och den befintliga miljön.  

 

På grund av att ytan lutar något mot sjön och den korta sträckan är den tillgängliga ytan för 

dammen något mindre än optimalt. 

 

 
Figur 9. Parkyta vid aktuell plats för dagvattendamm. 

 

Tabell 3. Södra Råstasjöparken dagvattendamm 

 

Södra Råstasjöparken dagvattendamm  

Avrinningsområde 9 

Area permanent vattenyta (m2) 1000 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 220 

Årligt medelflöde (l/s) 3,55 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 17,60 

Ap/Ared (rek. 100-200) 57 

Ndap (rek. 1-3) 1,17 
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Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,013 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,79 

Djup permanent vattenvolym (m) 1,50 

Reglerhöjd (m) 0,5-1,0 

Omkringliggande mark (RH2000) +3 till +2,5 

VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +2,1 

VG befintlig ledning utlopp (RH2000) +1,6 

 

En dagvattendamm med 1000 m2 permanent vattenyta föreslås. Vattnet måste styras genom 

dammen med grundare zoner och makadamvallar så inga döda zoner skapas och en lång 

rinnsträcka erhållas på den begränsade ytan. Den första tredjedelen utgörs av en djupare 

sedimentationsbassäng med efterföljande makadamvall för filtrering och flödesspridning. Ett 

strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka växtbevuxna slänter 

föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig en tid under och efter 

regn för rening. Denna reglerzon blir dock relativt grund då det finns begränsat med 

utrymme. 
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Figur 10. Dagvattendamm vid södra Råstasjönparken. 

 

Ett alternativ till dagvattendamm på denna plats om ytan anses bättre lämpad för andra 

behov är att anlägga ett underjordiskt avsättningsmagasin med filter. En sådan lösning har 

högre osäkerhet i reningseffekt och anläggningskostnad och diskuteras senare i kapitlet.  

5.2.3.2. 2 - Kraus väg Bergshamra 

Sydvästra delen av Bergshamra (18 hektar) avleds via en D600-ledning österut mot utlopp 

vid Bockholmsvägen. Ledningen har dock en avledning av biflöden ner via en D400-ledning 

och ett öppet dike till naturmarken vid Kraus väg. Det befintliga diket föreslås breddas och 

om möjligt anläggas med permanent vattenyta som styrs av de befintliga trumnivåerna. 

Brunnen vid Bergshamra allé behöver anpassas så att minst 90% av årsflödet avleds ner mot 

denna yta istället för österut i D500-ledningen. Diket längs med gångvägen behöver rustas 

upp och erosionsskyddat då det idag har brant släntlutning och är erosionsskadat. Även 

ledningen under gångbanan behöver isåfall dimensioneras upp. D400-ledningen i Kraus väg 

avleds då också mot naturmarksytan söderut. 
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Om möjlighet finns kan dammen istället anläggas längre söderut i betesmarken och vattnet 

ledas mellan koloniområdet österut. Denna lösning är dock osäker. 

 

 
Figur 11. Naturmarksyta söder om Kraus väg. 

 

Tabell 4. Kraus väg damm/dike 

Kraus väg damm/dike  

Avrinningsområde 4 

Area permanent vattenyta (m2) 600 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 60 

Årligt medelflöde (l/s) 1,2 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 5,9 

Ap/Ared (rek. 100-200) 120 

Ndap (rek. 1-3) 2,4 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,006 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,31 

Djup permanent vattenvolym (m) 1-1,5 

Reglerhöjd (m) 0,5-1,0 

Omkringliggande mark del 1 (RH2000) +3 till +4 

VG befintlig ledning inlopp del 1(RH2000) Ca +3 

VG befintlig ledning utlopp del 1 (RH2000) +2,26 

Omkringliggande mark del 2 (RH2000) +3 

VG befintlig ledning inlopp del 2 (RH2000) +2,14 

VG befintlig ledning utlopp del 2 (RH2000) +1,76 

 

En dagvattendamm föreslås med 600 m2 permanent vattenyta där den första tredjedelen 

utgörs av en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande grundare del för filtrering och 
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flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka 

växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig 

en tid under och efter regn för rening. 

 
Figur 12. Damm/Dike vid Kraus väg. 

5.2.3.3. 3 - Pumphusvägen Bergshamra 

Norra och centrala delen av Bergshamra avleds via två D500-ledningar och en D600-ledning 

till en D600-ledning med utlopp vid Bockholmsvägen. Även dessa ledningar har en 

avledning av delflöden via en D700-ledning i Pumphusvägen söderut till en yta öster om 

koloniområdet primärt använt för betesmark. Spillvatten från pumpstationen kan även 

brädda till denna dagvattenledning. På betesmarken söder om Pumphusvägen föreslås att en 

dagvattendamm med översilningsyta anläggs. Brunnarna vid Pumphusvägen behöver 

anpassas så att minst 90% av årsflödet primärt avleds ner mot denna yta istället för österut i 

D500-ledningen. Bräddningen från spillvattenpumpstationen bör också i sådana fall primärt 

ske mot D700-ledningen. Eftersom ytan är relativt flack men stora ytor finns tillgängliga 

föreslås dammens reglervolym göras grund och bred för spridning av vattnet vid regn istället 

för att anlägga dammen djupare än nödvändigt. 
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Figur 13. Betesmark söder om Pumphusvägen 

 

Tabell 5. Pumphusvägen damm 

Pumphusvägen damm  

Avrinningsområde 3 

Area permanent vattenyta (m2) 2500 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 230 

Årligt medelflöde (l/s) 3,8 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 18,90 

Ap/Ared (rek. 100-200) 130 

Ndap (rek. 1-3) 1,8 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,005 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,33 

Djup permanent vattenvolym (m) 1,5 

Reglerhöjd (m) 0,5 

Omkringliggande mark (RH2000) +1 

VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +0,80 

VG befintlig ledning utlopp (RH2000) +0? 

 

En dagvattendamm med 2500 m2 permanent vattenyta föreslås där den första tredjedelen 

utgörs av en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande grundare del för filtrering och 

flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka 

växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig 

en tid under och efter regn för rening. 

 

Det går troligen även att bygga om brunnen på D500-ledningen vid Bergshamra allé så att 

dagvattnet istället för att ledas söderut mot anläggningen vid Kraus väg leds mot 
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Pumphusvägen och till denna anläggning. Breddningen av dagvattenstråket vid Kraus väg 

utgår då och reningsanläggningen vid Pumphusvägen utökas med motsvarande volym. 

 

 
Figur 14. Dagvattendamm vid Pumphusvägen. 

5.2.3.4. 4 - Hagaparken 

Till södra Hagaparken avrinner en del av kyrkogården och E4:an via en D375BTG. 

Dagvattnet föreslås renas i en dagvattendamm innan utloppet till Brunnsviken. En separat 

dränledning som avvattnar E4:an och ett stort naturmarksområde norrifrån har också sitt 

utlopp i denna punkt. Detta vatten renas till viss del i den översilningsyta som finns anlagd 

norrut men en ny ledning kan dras till dammen om det inte innebär några större kostnader 

för ytterligare efterpolering. På grund av det relativt lilla avrinningsområdet med hög 

föroreningsbelastning och den stora tillgängliga ytan så dimensioneras dammen något större 

än andra föreslagna anläggningar för att få en så bra reningseffekt som möjligt. 
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Figur 15. Yta vid aktuell plats för dagvattendamm. 

 

Tabell 6. Hagaparken damm 

Hagaparken damm  

Avrinningsområde 10, 11 

Area permanent vattenyta (m2) 1300 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 150 

Årligt medelflöde (l/s) 2,2 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 10,8 

Ap/Ared (rek. 100-200) 120 

Ndap (rek. 1-3) 3,3 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,006 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,42 

Djup permanent vattenvolym (m) 1,5 

Reglerhöjd (m) 0,5-1 

Omkringliggande mark (RH2000) +4 till +3,5 

VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +2,50 

VG befintlig ledning utlopp (RH2000) +1,5 

 

En dagvattendamm med 1300 m2 permanent vattenyta där den första tredjedelen utgörs av 

en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande grundare del för filtrering och 

flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka 

växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig 

en tid under och efter regn för rening. 
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Figur 16. Dagvattendamm i Hagaparken. 

 

5.3. Skärmbassäng med flytande våtmark 

5.3.1. Utformning och funktion 
En skärmbassäng anläggs ofta i anslutning till eller utanför dagvattenledningars mynning i 

recipienten där landbaserade lösningar inte är lämpliga. Bassängens skärmar (väggar) består 

av vertikala dukar som fästs på flytande läns eller flytbryggor. Skärmarna förankras mot 

botten med tyngder för att hålla det tätt mot bottentopografin. De konstrueras så att duken 

följer bottenmorfologin vilket gör att den sluter tätt hela vägen. Dukens mått tas fram för att 

klara vattenståndsvariationerna. Utloppshålen i skärmarna, som vattnet flödar igenom, är 

placerade under vattenytan. Reningen sker främst genom sedimentering av partikelbundna 

föroreningar, och avskiljning av oljor som lägger sig på ytan i bassängerna. Däremot är 

reningen av lösta föroreningar som finns i dagvattnet begränsad i denna typ av anläggning. 

För att ta hand om de lösta föroreningarna krävs att det finns ett betydande inslag av 

vegetation i anläggningen såsom flytande våtmarker. Skärmbassängens vattennivå kommer 

att kommunicera med nivån i viken. Detta innebär att vatten från viken periodvis kommer 

att strömma in i anläggningen då tillrinningen via dagvattenledningarna inte blir tillräckligt 

hög. Uppehållstiden kommer att variera beroende på flöden från dagvattnet. Därutöver så 
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kräver skärmbassänger inte någon pumpning eller särskild styr- och reglerteknik varpå 

skötsel- och energibehovet minskas. En oljeavskiljande funktion i anläggningen erhålls 

genom att utloppen är sänkta under vattenytan. På så vis kommer olja att stanna kvar på ytan 

och innanför de flytande skärmväggarna. Är det önskvärt att eventuell olja fångas upp så kan 

en absorberande oljeläns placeras i nedströmsänden av respektive anläggning. Oljelänsor 

utgörs av absorberande rullar av varierande längd som flyter på vattenytan och som även 

motverkar eventuellt oljeskimmer. En oljeläns kan behöva bytas en till två gånger per år 

beroende på belastning och huruvida en oljespegel skapas eller inte. Grövre och tyngre 

partiklar sedimenterar nära inloppet och för att förenkla driftinsatser utformas 

inloppsdelarna så att sedimentupptag kan ske från land med slamsugningsfordon eller 

grävmaskin. Det kräver att tillfartsväg med bärighet för tyngre trafik anläggs till dessa platser. 

För övriga delar av anläggningen kommer sediment att tas upp mer sällan och utförs med 

flytande aggregat. 

 

Flytande växtbäddar kan användas för att förstärka reningseffekten i både skärmbassänger 

och vanliga dammar. En flytande våtmark är uppbyggd av en porös stomme med stor 

flytkraft och täta fibrer . På stommen planteras vegetation som tillsammans med den porösa 

stommen bildar en gynnsam livsmiljö för mikroorganismer. Organismerna binder till 

stommens struktur men även växternas rotgardin. När partiklar i vattnet, så som 

näringsämnen och vattenburna föroreningar, kommer i kontakt med rotgardinen bromsas en 

del upp och sedimenteras. Partiklarna kan även tas upp av rotgardinen och/eller brytas ned 

av mikroorganismerna. Cirka 80 procent av vattenreningen sker på stommen och cirka 20 

procent via växtupptag. Stommen ger en koncentrerad våtmarkseffekt på grund av dess stora 

vattenkontakt. En kvadratmeter stomme av märke BioHaven® motsvarar en ytareal på 180 

m2. 

 

Dukarna har en livslängd på 10-15 år. I samband med byte av dukar brukar det vara lämpligt 

att byta ut delar av brygganläggningen. Även för flytande våtmark kan man räkna med en 

livslängd på ca 15 år. Vegetationen behöver förnyas kontinuerligt, och tidsintervallet varierar 

mellan olika växter.   

 

Skärmbassängernas utlopp förses vanligtvis med backventil vilket hindrar inströmningen av 

vatten från sjön till bassängen. Vid vissa tillfällen såsom vid låg tillrinning från 

avrinningsområdet och mycket höga nivåer i sjön kommer ventilen att släppa vatten i alla 

fall, tills trycket minskar. För att möjliggöra fiskvandring vid vissa säsonger installeras en 

fällbar skärm som fälls ner under fiskens vandringssäsong. Vid normal funktion ska 

sektionen vara stängd. 

 

Skötsel av skärmbassäng omfattar följande: 

 Rensning av skräp och kontroll av in- och utlopp   

 Kontroll av vallar, dämningsanordningar, bryggor, dukar, staket mm   

 Kontroll och skötsel av vegetation på land och i vatten   

 Kontroll av slamtillväxt och tömning av slam   

 Tömning sandfång i uppströms brunnar   
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 Kontroll så att naturlig och etablerad vegetation utvecklas på avsett vis   

 Oönskad biologi, växter, fiskar, fåglar ska observeras och åtgärdas om det kan 

påverka anläggningen negativt.   

 Brygganläggningen behöver inspekteras så eventuella skador uppmärksammas. I 

första hand är det säkerhetsmässiga funktionen som behöver kontrolleras, som 

förankring/landfästen, räcken och bryggdäckets kondition. En gång per år bör 

dukarna kontrolleras. En gång per år kontrolleras sedimenttillväxten, dels vid 

inloppen, dels i anläggningen centrala delar. Vid en sedimenttjocklek på 20-30 cm 

bör sedimenten avlägsnas.  

 Täckning av stommen kontrolleras: Stommen ska ha en bra täckningsgrad.  (Minst  

95  %  av  ytan  bör  vara  vegetationstäckt).  I  fall  det  förekommer fläckar skall 

dessa täckas snarast.  

 Fästpunkter: Fästpunkterna ska kontrolleras 2 gånger per säsong.    Växtbestånd: 

Återplanterings krävs vid dålig etablering. (Minst 95 % av växterna bör överleva 

etableringsperiod).   

 Klippning  av  växter:  Att  ta  bort  restmaterial  från  anläggningen  har  en stor  

betydelse  då  växterna  tar  upp  mycket  näring  under  sommaren, men  på  hösten  

och  vintern  sker  närings  transport  till  rotsystem  samt nedbrytning av  grönmassa 

(80-90 % av  den upptagna näringen frigörs igen). Därför rekommenderas det att 

klippa växterna 10 cm över stommen. Vid behov och för att gynna näringsupptag 

rekommenderas därför att klippa växtlighet 1 gång per  år  slutet augusti  början av  

september. Klipp höjden ca 10  cm.  För  att  öka  effektiviteten av  växternas upptag 

rekommenderas  det  att  den  gröna  biomassan  skördas  på  sommaren och 

materialet förs bort.   

 

Vid muddringsarbeten i sediment där massor grävs ur skall dessa omhändertas vid en 

godkänd mottagningsanläggning.  Muddring är en tillståndspliktig vattenverksamhet som 

prövas enligt Miljöbalken, detsamma gäller schakt och byggande i vatten. Även åtgärder i 

förorenade sediment prövas enligt Miljöbalken. Oavsett om sedimenten är förorenade eller 

inte måste spridningen av uppgrumlade sedimentpartiklar begränsas eftersom en ökad 

grumlighet i sig leder till sämre ljusförhållanden och därför kan påverka det akvatiska livet 

negativt. Vid schaktningsarbeten eller liknande i vatten eller strandkant bör därför 

arbetsområdet avgränsas med en bottengående skyddsskärm av geotextil. Förslagsvis sker 

sådana arbeten innanför den yttre skärmbassängen, som då kan fungera som skyddsskärm. 

För att reducera kostnaderna för borttransport av upptagna sediment bör möjligheten att 

lokalt avvattna sedimentmassorna utredas. Även omhändertagandet av upptagna massor 

behöver redovisas för länsstyrelsen. Efter att anläggningen är tagen i drift kommer nya 

sediment att ansamlas och så småningom blir det aktuellt att avlägsna dessa. Det sker också 

genom muddring. Detta är en skötselinsats som redovisas i tillståndsansökan och behöver 

inte prövas senare. 

 

Någon enhetlig dimensioneringsmetodik för skärmbassänger med flytande våtmark finns ej. 

Precis som för dagvattendammar är det viktigt att vattnet får en tillräcklig uppehållstid i 

bassängen så att partiklarna kan sedimentera och de lösta föroreningarna tas upp av flytande 
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våtmarker och brytas ned av organismer. Precis som för dammar är den hydrauliska 

effektiviteten viktig för skärmbassänger och bör vara minst 0,7. I en skärmbassäng styrs 

vattnet effektivast med flytväggar och sektionering av bassängen vilket förbättrar den 

hydrauliska effektiviteten och genomströmningstiden.  

 

En skärmbassäng kan dimensioneras genom att använda samma metod som för 

dagvattendammar med utgångspunkt i avrinningsområdets area och skärmbassängens area, 

volym på medelregn och skärmbassängens volym och med hänsyn till parametrar såsom 

växter (i detta fall flytande våtmarker) och inloppshalter. Inga säkra reningseffekter finns 

dock specifikt för skärmbassänger. En skärmbassängs erfordrade area kan då antas ligga 

inom samma storlek som en dagvattendamm vid dimensionering enligt Ap/Ared, 100-200 

m2/red ha och volymregressionskonstanten 1-3. Uppehållstiden mer än 12 timmar för 90 % 

av årsflödena och en så lång strömningsväg genom anläggningen som möjligt bör 

eftersträvas för att erhålla en god reningseffekt. Medeldjupet för att undvika uppvirvlning av 

sediment och en tillräcklig volym för sedimentering är 1,5-2 meter.  

 

En skärmbassäng tar en del av recipienten i anspråk för rening. Anläggningen måste därför 

anpassas så att den anläggs på redan exploaterade platser där den inte förstör några 

eventuella befintliga naturvärden längs med strandkanten, utan istället bidrar med positiva 

effekter. Muddring bör undvikas där det finns möjlighet. Genom att anlägga gångbryggor 

och flytande våtmarker bidrar anläggningen, förutom till bättre rening av lösta ämnen och en 

lättare skötsel, till rekreationella och gestaltningsmässiga positiva effekter. Genom att anlägga 

bassängerna med flytande våtmarker bidrar anläggningarna i viss mån till att återskapa de 

bevuxna sjö- och havsvikar som tidigare funnits på plats. Med information bidrar de även till 

att lyfta fram och visa dagvattenhantering och varför den är viktig för att recipienterna ska 

må bra. En viktig del i att dessa mål uppnås är dock att anläggningen utformas så den är 

lättskött och att skötsel utförs rutinmässigt. 

5.3.2. Kostnad 
Kostnader för en skärmbassäng omfattar utredning och projektering, anläggande, muddring, 

skötsel och provtagning. Kostnaderna varierar beroende på anläggningsförhållandena, 

eventuell flytt av befintliga ledningar, om muddring behöver ske och de massorna är 

förorenade eller ej. Den schablonmässiga anläggningskostnaden för en skärmbassäng med 

viss muddring utan förorenade massor eller komplicerade anläggningsförhållanden 

uppskattas till cirka 10 000 kr/m – 15 000 kr/m för en brygga med skärm och en inre 

skärmvägg. Flytande våtmarker monterade och klara kostar cirka 4500 kr/m2. Till denna 

kostnad tillkommer projektering, byggledning och oförutsedda kostnader om cirka 30% 

(Järven, 2015, Järven, 2016).  

 

Den kontinuerliga skötseln av en skärmbassäng antas vara liknande som för en damm och 

uppskattas till 36 000 kr/år (inspektion, underhåll). Till detta tillkommer mer sällan utfört 

skötselarbete såsom kontroll av slamtillväxt (uppskattat till 15 000 kr var 5:e år) och 

slamsugning (300 000 kr var 15:e år). Skötselinsatserna varierar såklart med anläggningens 

storlek. 
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5.3.3. Föreslagna lokaliseringar 

5.3.3.1. 5 - Trafikplats Järva krog 

Till utloppet vid Uppsalavägen och Järva krog avleds ett 1100 hektar stort område. Området 

består av delavrinningsområdena Råstaån från Stockholm och Sundbyberg, Järva, Råsunda 

och Annelund. Råstaåns avrinningsområdet är mycket stort och sträcker sig från Rinkeby i 

väster genom Sundbyberg och vidare via Lötsjön och Råstasjön till utloppet vid norra 

Brunnsviken via en D1600-ledning. 40% av avrinningsområdet med Råstaån ligger inom 

Solna stad.  

Delavrinningsområdet vid Järva avleds via en D1600-ledning och en D1400-ledning. 

 

En reningsåtgärd för detta avrinningsområde är mycket viktig då en stor andel av Solnas och 

uppströms kommuner Sundbyberg och Stockholms dagvatten avleds till denna punkt.  Där 

ledningarna mynnar öster om Uppsalavägen ligger de på cirka 3-4 meters djup och det anses 

svårt höjdmässigt att anlägga någon landsbaserad lösning på den cirka 1500 m2 stora 

grönytan intill trafikplatsen. Det är också mycket komplicerat och dyrt att leda om de 

befintliga ledningarna till någon annan yta. En skärmbassäng med flytande våtmark anses 

därför som den bästa lösningen för detta område.  

 

En inmätning av bottennivåer i viken bör ske för att kunna avgöra möjligt djup för 

skärmbassängen och om muddring av botten närmast strandkanten krävs. Enligt djupkartan 

är medeldjupet vid aktuellt område cirka 1-4 meter. De översiktliga beräkningarna nedan har 

utgått från en 2 meter djup skärmbassäng. 

 

Uppsalavägen söder om utloppet avvattnas via en befintlig dagvattendamm till ett utlopp i 

södra kanten av den stensatta kanten av viken. Även fast vattnet från denna del redan renas i 

en damm och inte kommer få någon längre rinnsträcka i skärmbassängen föreslås det att 

även detta område kan avledas via skärmbassängen för ytterligare rening, då reningsgraden i 

den dammen är låg.  
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Figur 17. Gång- och cykelbana och stensatt strandkant vid trafikplats Järva krog (WSP, 

2017). 

 

 
Figur 18. Djupkarta över norra Brunnsviken (WRS, 2016a) med aktuellt område 

rödmarkerat. 

 

Tabell 7. Järva krog skärmbassäng 

Järva krog skärmbassäng  

Avrinningsområde 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

Råstaåns 

avrinningsområde 

i Stockholm och 

Sundbyberg 

Area permanent vattenyta (m2) 20 000 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 3500 

Årligt medelflöde (l/s) 84 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 415 

Ap/Ared (rek. 100-200) 50 

Ndap (rek. 1-3) 1,65 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,015 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,6 

Djup permanent vattenvolym (m) 2 

Medelvattenyta Saltsjön (m) +0,16 
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VG befintlig ledning inlopp (RH2000) -0,2? 

 

En 20 000 m2 stor anläggning anses som en passande storlek för en god rening och är ett 

medelvärde av de tre använda metoderna för dimensionering där Ap/Ared är lägre än 

rekommenderad. Ju större anläggning desto högre kommer reningsgraden att vara. Om 

storleken framöver ändå visar sig för stor p.g.a. anläggningskostnader beroende på 

exempelvis stora mängder förorenade massor, behov av att bevara specifika ytor eller andra 

aspekter kan anläggningens storlek reduceras med minskad rening som följd. Beräkningarna 

på reduktion av föroreningsbelastningen jämfört med betingen behöver då revideras. 

 

Skärmbassängen föreslås anläggas längs med den västra kanten som idag är stensatt och inte 

har några högre naturvärden. Flödet tas in i norra delen av bassängen och utloppet är beläget 

på norra sidan avskild från inloppet med en flytvägg för att skapa en så lång rinnsträcka och 

låg flödeshastighet som möjligt. 

 

För att skapa en försedimenteringsdel kan en flytvägg anläggas på tvären en bit utanför 

inloppet. Denna del behöver då slamsugas oftare än resten av bassängen. 

 

I bassängen föreslås flytande våtmarker anläggas för att fånga de lösta fraktionerna som ej 

sedimenterar och ytterligare reducera flödeshastigheten. Hantering av förorenade 

bottensediment bör beaktas. Miljöprovtagningar bör göras på sedimenten för att utreda 

föroreningar vilket kan innebära större kostnader för masshantering vid anläggandet. Detta 

kommer i sådana fall vara en av de större kostnadsposterna. 

 

Eftersom avrinningsområdet och föroreningsbelastningen till denna anläggning delas av 

Stockholm (10%), Sundbyberg (50%) och Solna (40%) bör det undersökas om kommunerna 

kan dela på konstruktion, byte av skärmväggar och växtbäddar och skötseln av anläggningen 

enligt denna fördelning. 
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Figur 19. Skärmbassäng vid trafikplats Järva Krog. 

 

5.3.3.2. 6 - Bergshamravägen 

Till nordligaste delen av Brunnsviken avrinner ett cirka 55 hektar stort område via två D500-

ledningar. Vid utloppen för ledningarna finns idag två oljelänsar. En skärmbassäng med 

flytande våtmark föreslås anläggas längs med den stensatta kanten som idag inte har några 

högre naturvärden. Då flödet kommer in på varsin sida av skärmbassängen behöver 

flytväggar anläggas för att skapa en så lång rinnsträcka och låg flödeshastighet som möjligt 

och ledningarna dras om till ytterkanterna i gång- och cykelbanan. 

 

I bassängen föreslås flytande våtmarker anläggas för att fånga de lösta fraktionerna som ej 

sedimenterar och ytterligare reducera flödeshastigheten. 

 

Hantering av förorenade bottensediment bör beaktas. Miljöprovtagningar bör göras på 

sedimenten för att utreda föroreningar vilket kan innebära större kostnader för 

masshantering vid anläggandet. Detta kommer i sådana fall vara en av de större 

kostnadsposterna. 
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En inmätning av bottennivåer i viken bör ske för att kunna avgöra möjligt djup för 

skärmbassängen och om muddring av botten närmast strandkanten krävs. Enligt djupkartan 

är djupet vid aktuellt område cirka 1-3 meter. De översiktliga beräkningarna nedan har utgått 

från en 2 meter djup skärmbassäng. 

 

 
Figur 20. Gång- och cykelbana och stensatt strandkant vid Bergshamraleden (WSP, 2017). 
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Figur 21. Djupkarta över norra Brunnsviken (WRS, 2016a) med aktuellt område 

rödmarkerat. 

 

Tabell 8. Bergshamravägen skärmbassäng 

Bergshamravägen skärmbassäng  

Avrinningsområde 2 

Area permanent vattenyta (m2) 1200 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 120 

Årligt medelflöde (l/s) 2 

Djup permanent vattenvolym (m) 2,00 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 9,5 

Ap/Ared (rek. 100-200) 120 

Ndap (rek. 1-3) 3,4 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,006 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,36 

Djup permanent vattenvolym (m) 2 

Medelvattenyta Saltsjön (m) +0,16 

VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +0? 

 

En 1200 m2 stor anläggning anses som den rimligaste storleken och är ett medelvärde av de 

tre använda metoderna för dimensionering. Ju större anläggning desto högre kommer 

reningsgraden att vara. 
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Figur 22. Skärmbassäng vid Bergshamraleden. 

5.3.3.3. 7 - Hagaparken 

Till utloppet vid södra Hagaparken avrinner en del av E4:an, Karolinska, norra Hagastaden 

och en del flerfamiljsbostadsbebyggelse via en D500-ledning och en D600-ledning. Idag 

finns en oljeläns anlagd vid utloppet. En del av avrinningsområdet ligger inom Stockholm 

stad. 

 



 2018-04-25 
 SID 41 (55) 

 

 

 
Figur 23. Utloppen vid de två dagvattenledningarna (WSP, 2017). 

 

En inmätning av bottennivåer i viken bör ske för att kunna avgöra möjligt djup för 

skärmbassängen och om muddring av botten närmast strandkanten krävs. Enligt djupkartan 

är djupet vid aktuellt område cirka 1-2 meter. De översiktliga beräkningarna nedan har utgått 

från en 1,5 meter djup skärmbassäng. 
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Figur 24. Djupkarta över södra Brunnsviken (WRS, 2016a) med aktuellt område 

rödmarkerat. 

 

Tabell 8. Hagaparken skärmbassäng 

Hagaparken skärmbassäng  

Avrinningsområde 12 

Area permanent vattenyta (m2) 2500 

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s) 300 

Årligt medelflöde (l/s) 5 

Avrinningsområdets reducerade area (ha) 25,6 

Ap/Ared (rek. 100-200) 100 

Ndap (rek. 1-3) 2 

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,007 

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h) 

0,4 

Djup permanent vattenvolym (m) 1,5 
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Medelvattenyta Saltsjön (m) +0,16 

VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +0? 

 

En 2500 m2 stor anläggning anses som den rimligaste storleken för en god rening och är ett 

medelvärde av de tre använda metoderna för dimensionering. Ju större anläggning desto 

högre kommer reningsgraden att vara. I bassängen föreslås flytande våtmarker anläggas för 

att fånga de lösta fraktionerna som ej sedimenterar och ytterligare reducera 

flödeshastigheten. Skärmbasängen föreslås sektioneras med flytväggar.  

 

Hantering av förorenade bottensediment bör beaktas. Miljöprovtagningar bör göras på 

sedimenten för att utreda föroreningar vilket kan innebära större kostnader för 

masshantering vid anläggandet. Detta kommer i sådana fall vara en av de större 

kostnadsposterna. 

 

En inmätning av bottennivåer i viken bör ske för att kunna avgöra möjligt djup för 

skärmbassängen och om muddring av botten närmast strandkanten krävs. Enligt djupkartan 

är djupet vid aktuellt område cirka 1-2 meter. De översiktliga beräkningarna nedan har utgått 

från en 1,5 meter djup skärmbassäng. 

 
Figur 25. Skärmbassäng vid Hagaparken. 
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5.4. Övriga åtgärder 
 

Nedan presenteras ett antal övriga åtgärder, främst lokala uppströmsåtgärder, att tillämpa 

löpande vid till-, om- och nybyggnation. I ny- och tillbyggnation ska alltid lokala 

uppströmsåtgärder prioriteras framför större samlande lösningar nedströms för att hantera 

en ökad belastning. Övriga åtgärder inkluderar även andra typer av åtgärder som spårning av 

felkopplade spillvattenflöden och hantering av miljögifter från båtbottenbehandlingar för att 

ytterligare förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. 

 

Ovan presenterade platsspecifika åtgärder uppfyller Solna stads förbättringsbehov för 

Brunnsviken från befintlig och planerad bebyggelse (ej justerat för eventuella lokala 

dagvattenåtgärder) för alla ämnen förutom kväve, zink och kadmium. För kväve, zink och 

kadmium krävs komplettering med lokala uppströmslösningar med egenskaper som 

infiltration och absorption för att kunna nå förbättringsbehovet, då dessa ämnen inte avskiljs 

tillräckligt i anläggningar som dagvattendammar och skärmbassänger.  

 

Arbetet med en långsiktigt hållbar dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation med fokus 

på lokala uppströmsåtgärder omfattas av Solna stads dagvattenstrategi.  

5.4.1. Infiltration i grönytor och diken 
 

Utformning och funktion 

Gräsmattor, parkmark, naturmark diken kan användas för att fördröja och rena dagvatten. 

Tekniken bidrar med naturlig grundvattenbildning och grönska i stadsmiljön. Den kan 

användas för att ta hand om dagvatten från vägar, gator, parkeringsplatser, tak och 

bostadsgårdar. Grönytor kan fånga upp en stor andel av de partikelbundna föroreningarna. 

Generellt sett kan grönytor bidra med en hög reduktion av metallföroreningar och 

växtnäringsämnen. Reningseffekten blir bäst i grönytor med tät gräsväxt och genomsläppligt 

ytlager. Tekniken är enkel, billig och driftstabil, men ytkrävande. 

 

Vid anläggande av gräsbevuxna diken längs med vägar tillkommer ofta ett dräneringslager 

för dränering av vägkroppen. Detta erfordras även för infiltrationsytor där marken inte är 

genomsläpplig. 

 

Bevuxna grönytor är relativt lätta att underhålla. Det löpande underhållet innefattar 

renhållning och gräsklippning om växtligheten består av gräs. Ytan bör hållas fri från skräp 

och löv. Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära ytan. Genomsläppligheten 

minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt igensatt. Genomsläppligheten kan återställas 

genom att ytlagret luckras eller tas bort. 

 

Kostnad 

Kostnaden för anläggande av infiltrationsstråk kan integreras som en del av anläggandet av 

parken, grönytan eller vägslänten och innebär då inte några merkostnader. För en nedsänkt 

infiltrationsyta med dränerande lager uppskattas anläggningskostnaden för schakt, sådd, 
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makadamlager och rördelar till 300 kr/m2 – 400 kr/m2. Driftkostnaden består normalt av 

gräsklippning och eventuell rensning. Skötselkostnaden bedöms vara 1,5 ggr den av en vanlig 

gräsyta. Den årliga kostnaden för skötsel av bruksgräs i Stockholm ligger på ca 2 kr/m2 , 

vilket ger en kostnad på 3 kr/m2 för infiltrationsstråket (WRS, 2016b). 

5.4.2. Genomsläpplig beläggning 
 

Utformning och funktion 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt. Tekniken 

kan bidra med både flödesutjämning och rening av dagvatten. Den används ofta på 

parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och lokalgator. En genomsläpplig beläggning, till 

exempel grus, hålsten, beläggning med genomsläpplig fog och genomsläpplig asfalt kan 

avskilja 50-90 procent av de partikelbundna och lösta föroreningarna. Tekniken är yteffektiv 

eftersom själva ytan (i eller direkt under) kan användas för att skapa ett magasin för 

flödesutjämning och rening. Ytan behöver skötas för att inte sätta igen och förlora 

infiltrationsförmågan.  Skötsel sker med sopning och spolning eller vakuumsug för 

permeabel asfalt. 

 

Kostnad 

Det finns olika typer av genomsläpplig beläggning som varierar kostnadsmässigt. En 

gräsarmering kostar cirka 850 kr/m2 för plattor, sättgrus och bärlager samt anläggning 

(WRS, 2016b). 

5.4.3. Växtbäddar  
 

Utformning och funktion 

Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena dagvatten. 

De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan användas i många olika 

miljöer, exempelvis i anslutning till vägar, parkeringsytor och på bostadsgårdar. Lösningarna 

är anpassade för att utnyttja oanvända ytor och att fungera där inte plats finns för 

gräsbevuxna diken längs med gatorna. Växtbäddarna fångar upp merparten av de 

partikelbundna föroreningar och kan också avskilja lösta föroreningar, organiska miljögifter 

och smittämnen. Vattnet avleds till växtbädden antingen ytligt eller via brunnar. 

Växtbäddarna kan vara upphöjda över eller nedsänkta under marknivån. 

 
Kostnad 

En nedsänkt växtbädd vid exempelvis en väg kostar cirka 1400 kr/m2. En växtbädd upphöjt 

i konstruktion vid exempelvis en husvägg kostar cirka 2400 kr/m2 – 4000 kr/m2. 

Skötselkostnaden likställs med skötsel av en perennplantering på cirka 25 kr/m2 per år 

(WRS, 2016b). 
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5.4.4. Skelettjord 
 

Utformning och funktion 

Luftig skelettjord innehåller bara makadam vilket ger god magasinskapacitet. Vanlig 

skelettjord innehåller nedvattnad jord och har bättre förmågan att avskilja lösta föroreningar. 

Tekniken är användbar i anslutning till vägar, parkeringsytor och bostadsgårdar. 

Anläggningarna utformas som makadamfyllda gropar där dagvatten kan magasineras. Rening 

uppstår genom att fasta föroreningar sedimenterar när vatten passerar från ytan till gropens 

botten. Nedvattnad jord och träd i skelettjorden kan bidra till viss avskiljning av lösta 

föroreningar. Om dagvattnet kan filtrera vidare i marken under skelettjorden fortsätter 

reningen med ytterligare avskiljning av lösta föroreningar. Gator och torg som kräver 

hårdgjorda ytor för framkomlighet och likande kan anpassas med underjordiska skelettjordar 

där inte utrymme för gräsytor och planteringar finns. Skötsel som behövs vid träd med 

skelettjord är rensning av dagvattenbrunnar en gång per år. Det behövs ingen ytterligare 

gödsling eller bevattningen av träden efter etableringsskedet, då träden får sin näring från 

dagvattnet, vittring o.s.v.   

 

Kostnad 

Träd med skelettjord i samband med en nybyggnation, eller när marken ska grävas upp även 

för ett annat syfte, kostar cirka 60 000 kr/träd inklusive material, trädet och anläggningen av 

trädet (exklusive schakt, vilket ingår i övrig markentreprenad). Träd med skelettjord i 

befintlig stadsmiljö kostar cirka 120 000 kr/träd. I befintlig miljö i Stockholm är det vanligt 

med ledningar i mark och då kan kostnaden uppgå till 350 000 kr/träd. Driftkostnaden 

likställs med slamsugning av dagvattenbrunn, eller en växtbädd om ytan är nedsänkt (WRS, 

2016b). 

5.4.5. Byggnadsmaterial 
Val av byggnadsmaterial påverkar mängden dagvattenföroreningar, främst tungmetaller. 

Exempel på detta är att undvika koppartak och förzinkade stolpar och välja ett material som 

främjar dagvattenhanteringen såsom sedumtak. Zink är svårt att avskilja i dagvatten p.g.a. 

stor andel löst form. Det effektivaste sättet är att identifiera de ytor som ger hög 

zinkbelastning och åtgärda dem med exempelvis ny beläggning. 

5.4.6. Avsättningsmagasin med filter 
 

Utformning och funktion 

Ett alternativ till att anlägga en ytlig lösning såsom dagvattendamm är att anlägga ett 

underjordiskt filtermagasin. Utformningen av ett sådant magasin tar mindre yta i anspråk än 

vad både en dagvattendamm och ett traditionellt avsättningsmagasin gör. Filtermagasinet 

fungerar likt ett traditionellt avsättningsmagasin men med skillnaden att rening sker både 

med galler, sedimentering och filtrering. Magasinet består av en betongkonstruktion med två 

kammare för sedimentering samt ett filter för reducering av lösta partiklar. Vid inloppet till 

magasinet finns ett galler som avskiljer större partiklar innan dagvattnet når 

sedimenteringskamrarna. Genom specialutformade riktningsplattor tillåts större flöden att 

brädda över sedimentationsdelen (inbyggd bypass) varvid risken för uppvirvling av sediment 
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minskas. En bypassledning kan även anläggas innan inloppet till magasinet för drift och för 

att undvika uppvirvling av sediment vid kraftiga skyfall, då anläggningens syfte är rening, inte 

fördröjning. 

 

Rening sker genom flera processer; mekanisk rensning, sedimentation, filtrering samt 

oljeavskiljning. Möjlighet finns även att använda sig av kemisk rening. Filtrering sker genom 

filterkassetter som anpassas till det flöde man önskar rena. Filtren kan även anpassas efter de 

ämnen som är i störst behov av att renas i det specifika projektet. 

 

Filtermagasin är en relativt ny teknik för Sverige och har endast utvärderats på ett fåtal 

platser medan dagvattendammar har utvärderats i betydligt större utsträckning. Resulterande 

reningseffekt från filtermagasin bör därmed anses som osäkra och användas med 

försiktighet. Avsättningsmagasinet har betydligt mindre reglervolym än dagvattendamm. 

Detta betyder att en större andel av det årliga flödet kommer att ha en kortare uppehållstid i 

avsättningsmagasinet och brädda förbi utan nämnvärd rening. En sådan lösning fungerar 

som bäst för små hårdgjorda avrinningsområden med en hög föroreningsbelastning av 

specifika ämnen som filtren kan anpassas för. De fungerar sämre på större 

avrinningsområden. 

 

Filtermagasinet kräver periodvis skötsel med vakuumsug och filterbyte. Vanligt driftintervall 

är ca 2-6 gg/år men detta varierar beroende på belastningen på magasinet. 

5.4.7. Bottenbehandling båtar 
Båtbottenfärger är en källa för föreningarna av bland annat TBT, koppar, zink och bly. 

Tidigare var båtbottenfärger med TBT, tributyltenn, tillåtna, och finns troligen fortfarande 

kvar på många båtar inom Solna. En möjlig åtgärd mot ytterligare förorening av TBT kan 

vara att kommunen gör en inventering vid båtuppläggningsplatserna och påverkar båtägarna 

ifråga att åtgärda problemet. Även andra båtbottenfärger med toxiskt innehåll kan 

identifieras vid samma tillfälle. 

 

Framåt kan behovet av båtbottenfärg på fritidsbåtar elimineras genom att se till att det 

anläggs båtbottentvättar vid Brunnsviken eller nära dess utlopp och sanering av marken vid 

uppläggningsplatserna sker. Båttrafik bidrar även till utsläpp av PAH och antracen precis 

som annan trafik. I Brunnsvikens avrinningsområde inom Solna stad finns Haga båtklubb 

där utredning om åtgärder såsom krav och information kan göras för att reducera dessa 

föroreningar. 

5.4.8. Minska mängden orenat spillvatten till recipienterna 
 

Bräddning 

Spillvattenavledning sker mestadels som självfallssystem, och följer därför normalt de 

naturliga dagvattenstråken mot recipienten. Innan utloppspunkten finns en pumpstation som 

via en tryckledning för spillvattnet vidare mot reningsverket, ofta via ytterligare 

självfallsledningar och pumpstationer. För större flöden nyttjas även tunnelsystem, och även 

där finns pumpar som lyfter spillvattnet för att rinna vidare.  
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I systemet finns nödbräddningspunkter, där spillvattnet kan flöda ut till recipienterna om 

avledningen inte fungerar som avsett. Det uppstår då flödet överstiger kapaciteten, vid stopp 

i avloppsrören eller om pumparna av någon anledning stannar. 

 

För kapacitetsbrist är orsaken ofta att dagvatten kommer in i spillvattennätet vid kraftiga 

regn- och snösmältningssituationer. Detta beror troligen på inströmmande dagvatten via 

felkopplingar, men kanske även då dagvatten rinner in via de ventilationshål som brunnslock 

är försedda med för att självfallsledningar ska fungera som de ska. Åtgärden mot det är ett 

systematiskt uppströmsarbete där felkopplingar upptäcks och åtgärdas. För läckage via 

brunnslocken är åtgärden att se till att brunnarna är placerade i högpunkt, så inget ytvatten 

rinner dit. En annan metod är att byta till täta lock på de ställen detta inte har skett. Inläckage 

kan även ske via dränering och via ledningsgravarna. 

 

Bräddning sker även då samtliga pumpar i en pumpstation stannar, vilket sker vid elavbrott. 

Det går att förse pumpstationerna med reservkraft för att minska den risken.  

En tredje orsak till bräddning är stopp i ledningar, där bräddning av orenat spillvatten sker 

direkt till recipient via egen bräddledning, via bräddning över till dagvattensystemet, eller via 

brunnar och markytan.  Åtgärder kan vara att bygga om VA-nätets bräddpunkter så att 

bräddningarna sker via markytan, så att allmänheten upptäcker dom och kan felanmäla. På så 

sätt kan tiden för bräddningen minskas. Bräddvakter och ronderingar är andra metoder för 

att minska tiden och mängden bräddvatten. 

 

Felkoppling av spillvatten till dagvattennätet 

Erfarenhetsmässigt sker och finns det felkopplingar där spillvatten är kopplade till 

dagvattennätet. Avloppsledningar för spillvatten respektive dagvatten är av samma sort, så 

det är lätt att sådan felkoppling sker.  

 

Lösningen på problemet är att  arbeta metodisk för att upptäcka dessa felkopplingar i ett 

aktivt uppströmsarbete. Upptäckten av felkopplingar kan ske genom att analysera vatten från 

dagvattennätet för att se om det innehåller för att hitta spår från spillvatten, t.ex. 

indikatorbakterier, som E.coli. Andra metoder är t.ex. färgning för vatten från spillvatten i 

byggnader för att se om det är kopplat till spillvatten- eller dagvattennätet. För felkopplingar 

inne på fastighetsmark skulle arbetet förenklas om dagvattenserviserna försågs med 

spolbrunnar vid förbindelsepunkt.  

 

Jämfört med bräddning är det små flöden men det sker kontinuerligt. Det är sannolikt att det 

finns stora miljövinster med insatser för att minska dessa felkopplingar. 

5.4.9. Hydromorfologiska förbättringsåtgärder  
Avseende hydromorfologisk påverkan finns behov av att genomföra åtgärder för att främja 

vandring för fisk och andra vattenlevande organismer mellan Brunnsviken, Råstasjön, 

Lötsjön och Madenbäcken (Norra Råstabäcken). Vandringshinder behöver tas bort och den 

fysiska miljön, hydromorfologin, i vattendragen kan generellt förbättras genom att 

exempelvis lägga ut grus och större stenar/block för att underlätta fiskvandring. 
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Exempelvis består utloppet från Råstasjön idag av en dammbyggnad med överfall. Dämmet 

kan anpassas med en naturlig tröskel som underlättar fiskvandring från Brunnsviken upp i 

åsystemet. Med anläggande av större stenar skulle området nedströms sjön kunna byggas om 

till en porlande bäck med vattenhålor för att möjliggöra för vattendjur att passera. En sådan 

förändring skulle även ge en bättre estetik för platsen.  

5.4.10. Fördröjning i befintliga sjöar och våtmarker 
Genom att utnyttja sjöar och våtmarker högt upp i avrinningsområdet till fördröjning kan 

risken för översvämning vid extrema nederbördssituationer minskas längre ned i systemet. 

Det påverka i sig inte föroreningsbelastning, men genom att utjämna flödet förbi 

nedanförliggande reningsanläggningar, kan reningseffekten i dessa ökas. Dessutom minskar 

urspolningen av sediment vid stora regn från renings- och avledningsanläggningar. Sådana 

faktorer är dock inte inarbetat i de beräkningsmetoder som är gängse, och som används i 

denna utredning. 

 

Platser för sådana åtgärder som har identifierats i Solna är Råstasjön. Om utloppets kapacitet 

justeras kan sjön i sig lagra och utjämna stora flöden till en liten kostnad. Om samma åtgärd 

utförs av Sundbyberg vid Lötsjöns utlopp och vid våtmarken väster om Sjövägen innan 

inloppet till Råstasjön. 

 

Ytterligare utredningar gällande tillstånd och vattendomar, utformning av utloppsanordning 

och effekter av periodvisa höjningar av sjön måste utföras innan beslut om en sådan åtgärd. 

5.4.11. Fosforfällning Brunnsviken 
Fosforfällning i Brunnsvikens sediment är en åtgärd som kommer att ge en snabb minskning 

av fosforhalterna och en tydlig effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup och ökad 

syretillgång i bottenvattnet. Goda erfarenheter finns från motsvarande åtgärd i 

Björnöfjärden, vilken genomfördes under 2011 och 2012 inom ramen för BalticSea2020-

projektet Levande kust. Det är angeläget att åtgärden kombineras med genomförandet av 

dagvattenåtgärder för att minska den externa belastningen, annars kommer effekten av 

fällningen endast att vara tillfällig. 

 
Stockholms stad har inkommit med en förfrågan till Solna om Stockholm får behandla 
Brunnsvikens sediment med aluminiumsalter i syfte att reducera utflödet av fosfor från 
sedimenten. Kommunstyrelsen har ställt sig positiva till aluminiumfällningen under 
förutsättning att Stockholms stad som verksamhetsutövare inhämtar erforderliga tillstånd 
från ansvarig myndighet. 
 

Solna Vatten genomför idag tillsammans med Stockholm Vatten, bortpumpning av vatten 

från Brunnsviken till Lilla Värtan.  
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5.4.12. Vidare utredningar 
Nedan utredningarna omfattar Brunnsviken och bör utredas i samverkan med övriga 

kommuner för att stärka den gemensamma bilden av Brunnsvikens miljösituation och 

möjliga ytterligare åtgärder på längre sikt. 

 

 Utökade analyser av totalhalter av metaller och av PAH16, inklusive antracen.  

 Utredning av tillförseln av antracen och PAH16 från småbåtstrafiken i Brunnsviken, 

inklusive möjliga åtgärder. 

 Utredning av kvicksilversituationen i Brunnsviken, inklusive möjliga åtgärder.  

 Utredning av recipient för gravdränvatten från Norra begravningsplatsen i Solna och 

Sundbybergs begravningsplats, inklusive möjliga åtgärder.  

 Identifiering av ytor i stadsmiljön som ger hög zinkbelastning, inklusive möjliga åtgärder.   

6. Beräkningar 

6.1. Modell 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) med och utan föreslagna platsspecifika 

anläggningar har utförts med StormTac. StormTac använder årsnederbörd 636 mm/år och 

schablonhalter för olika markanvändningar såsom villaområde, parkering, 

flerfamiljsbostadsområde och vägar med en angiven ÅDT. I StormTac anges en 

reningsanläggning där effekten justeras utifrån angivna faktorer såsom storleken på 

anläggningsyta, föroreningskoncentration i inkommande dagvatten, djup, ytbelastning, andel 

växter, bypass för stora flöden eller ej, reglervolym utöver permanent volym, temperatur och 

längd/breddförhållande. 

 

Det finns osäkerheter gällande scahblonhalter för de olika markanvändningarna. Även 

reningseffekten beror på olika faktorer såsom skötsel, vindförhållanden, årstid och andra 

lokala förhållanden, som spelar stor roll i anläggningens funktion. Resultaten ska därför 

användas som indikation på belastning och rening, och ej i absoluta värden. Modellen 

beräknar endast halter på totala fraktionen av ett ämne, och andelen löst kontra 

partikelbundet kan variera stort från område till område och ämne till ämne.  

6.2. Indata 
I Tabell 9 visas indata till föroreningsberäkningar i form av markanvändning per 

avrinningsområde (för avrinningsområde Brunnsviken se bilaga). 
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Tabell 9. Markanvändning per avrinningsområde (hektar). 
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1 73,24 16,76 96,98 10,19 7,59 3,86 0,00 9,92 0,00 0,00 218,53 

2 40,89 1,28 7,76 2,42 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 55,23 

3 2,24 1,41 37,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 42,43 

4 7,25 2,73 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,27 

5 19,96 36,04 52,00 0,00 47,93 0,00 0,00 0,18 1,52 1,94 159,57 

6 1,33 1,78 13,09 0,00 0,00 2,21 0,00 0,11 0,00 0,00 18,52 

7 1,70 4,29 2,57 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10,69 

8 13,17 17,13 43,26 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 75,64 

9 0,00 0,00 27,85 10,21 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 2,76 41,02 

10 32,53 1,95 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 

11 12,11 0,34 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 15,06 

12 1,00 8,23 17,20 0,00 0,00 9,88 0,37 0,00 0,00 0,00 36,68 

13 221,17 18,04 0,00 0,00 2,77 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 247,93 

14 26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,78 

15 26,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,53 

16 8,84 0,00 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,55 

17 4,90 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 

18 2,18 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 

19 0,54 0,00 0,64 3,85 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 8,66 

20 0,00 0,00 0,92 5,67 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 6,71 

21 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 3,48 

22 1,22 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 6,92 

23 5,60 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 

24 16,89 4,06 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,19 

25 35,32 13,61 0,20 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 51,42 

26 64,69 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,31 

27 1,87 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 

28 1,90 0,00 3,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 

29 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 

30 17,16 34,76 100,41 0,51 8,05 0,00 0,00 0,00 3,15 1,10 165,15 

31 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 

32 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 

33 0,00 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 

34 1,78 0,00 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 

35 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 

36 8,42 0,00 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,17 

37 97,30 50,16 130,33 7,64 11,11 0,28 7,52 0,00 1,74 0,22 306,32 
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38 1,56 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19 

39 11,62 19,40 2,32 0,00 23,65 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 

40 4,19 4,44 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 

41 4,66 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 

42 13,70 24,48 0,16 0,00 5,01 11,09 0,47 0,00 0,00 0,00 54,91 

Total 794 297 603 44 106 54 8,5 18 8,3 6 1943 

 

6.3. Föroreningsbelastning 
Föroreningsbelastningen har beräknats för respektive avrinningsområde (för 

avrinningsområde Brunnsviken se bilaga). Justering av belastning har gjorts utifrån befintliga 

reningsanläggningar i den mån det är möjligt samt för rening i Råstasjön och Lötsjön enligt 

tidigare antaganden. Planerade exploateringar har inkluderats, dock inte justerade för 

eventuella lokala dagvattenåtgärder då det är osäkert i vilken grad det är planerade att 

genomföras. Fosfor har beräknats med och utan justering utifrån uppmätta schablonhalter 

enligt föregående utredning, WRS 2016a. 

 

Tabell 10. Befintlig föroreningsbelastning (kg/år) från avrinningsområde utan åtgärdsförslag. 
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A1 kg/år 140 56 1000 8,9 18 84 0,33 5,9 5,3 0,019 42000 410 0,35 

A2 kg/år 15 6 140 1,1 2,3 11 0,035 0,71 0,66 0,0025 5000 45 0,04 

A3 kg/år 38 15,2 240 2 4,1 15 0,087 1,5 1,3 0,0038 9500 94 0,078 

A4 kg/år 11 4,4 78 0,63 1,1 4,4 0,03 0,37 0,37 0,0013 3100 37 0,022 

A5 kg/år 110 44 1100 6,3 13 52 0,28 3,4 3,9 0,016 32000 440 0,23 

A6 kg/år 19 7,6 120 1,4 2,8 15 0,043 0,89 0,78 0,0025 6000 52 0,056 

A7 kg/år 12 4,8 85 1,1 2 13 0,032 0,55 0,56 0,0022 4700 46 0,043 

A8 kg/år 65 26 440 3,7 6,4 28 0,17 2,1 2,1 0,0083 18000 220 0,13 

A9 kg/år 32 12,8 230 1,6 3,6 13 0,071 1,3 1,1 0,0038 8200 78 0,068 

A10 kg/år 15 6 120 1,9 3,9 25 0,032 1 0,96 0,0032 7100 47 0,075 

A11 kg/år 5,9 2,36 50 0,81 1,7 11 0,012 0,47 0,42 0,0013 3000 18 0,034 

A12 kg/år 46 18,4 320 4,4 8,7 52 0,11 2,5 2,3 0,0078 18000 150 0,18 

A13 kg/år 44 17,6 470 3,9 7 40 0,12 1,8 2,2 0,0085 17000 180 0,12 

A14 kg/år 1 0,4 24 0,071 0,15 0,38 0,0024 0,043 0,066 0,00018 330 3 0 

A15 kg/år 1 0,4 23 0,07 0,15 0,37 0,0024 0,043 0,065 0,00018 320 3 0 

A16 kg/år 4,7 1,88 34 0,23 0,48 1,6 0,01 0,18 0,16 0,00043 1100 11 0,0082 

A17 kg/år 1,3 0,52 11 0,065 0,14 0,43 0,0028 0,05 0,046 0,00013 310 3 0,002 

A18 kg/år 0,78 0,312 6,1 0,039 0,082 0,27 0,0018 0,031 0,027 0,000075 190 1,8 0,0013 
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A19 kg/år 7,1 2,84 67 0,69 1,6 9,4 0,014 0,46 0,39 0,0018 3100 22 0,031 

A20 kg/år 3,1 1,24 25 0,16 0,34 1,4 0,0069 0,1 0,11 0,00029 740 6,4 0,0081 

A21 kg/år 3,2 1,28 20 0,16 0,34 1,2 0,0072 0,13 0,11 0,0003 780 7,5 0,0065 

A22 kg/år 5,7 2,28 39 0,35 0,77 3,4 0,012 0,26 0,22 0,00075 1600 14 0,014 

A23 kg/år 0,88 0,352 8,9 0,047 0,098 0,3 0,002 0,035 0,035 0,000095 220 2,1 0,0013 

A24 kg/år 6,1 2,44 54 0,42 0,53 2,9 0,02 0,13 0,21 0,0011 2100 30 0,011 

A25 kg/år 24 9,6 190 2 3 19 0,073 0,76 0,97 0,0045 9100 110 0,066 

A26 kg/år 11 4,4 120 0,77 1 5,2 0,036 0,25 0,43 0,002 3800 52 0,018 

A27 kg/år 3,1 1,24 20 0,15 0,32 1,1 0,007 0,12 0,1 0,00027 730 7,2 0,0058 

A28 kg/år 4,3 1,72 31 0,2 0,43 1,5 0,0096 0,15 0,14 0,00036 980 9,2 0,0092 

A29 kg/år 2,6 1,04 15 0,12 0,26 0,86 0,0057 0,1 0,081 0,00022 590 5,8 0,0049 

A30 kg/år 140 56 1000 8,1 15 61 0,37 4,8 4,7 0,018 40000 480 0,29 

A31 kg/år 12 4,8 87 0,84 0,95 6,1 0,042 0,21 0,38 0,0022 4300 63 0,025 

A32 kg/år 2,4 0,96 18 0,17 0,19 1,2 0,0085 0,043 0,076 0,00044 870 13 0,0051 

A33 kg/år 11 4,4 76 0,74 0,83 5,3 0,037 0,19 0,33 0,0019 3700 55 0,022 

A34 kg/år 16 6,4 98 0,77 1,6 5,4 0,036 0,62 0,51 0,0014 3700 36 0,03 

A35 kg/år 0,41 0,164 9,3 0,028 0,06 0,15 0,00095 0,017 0,026 0,000072 130 1,2 0 

A36 kg/år 18 7,2 120 0,89 1,9 6,2 0,041 0,72 0,59 0,0016 4300 42 0,035 

A37 kg/år 200 80 1500 12 21 91 0,53 6,9 6,9 0,028 59000 690 0,42 

A38 kg/år 7,3 2,92 54 0,51 0,58 3,7 0,025 0,13 0,23 0,0013 2600 38 0,015 

A39 kg/år 47 18,8 490 4,1 8,5 47 0,12 2 2,2 0,0088 18000 210 0,16 

A40 kg/år 8,5 3,4 64 0,79 1,3 8,5 0,025 0,33 0,38 0,0017 3500 38 0,029 

A41 kg/år 6,9 2,76 53 0,48 0,56 3,5 0,024 0,13 0,22 0,0013 2500 36 0,014 

A42 kg/år 55 22 440 5,5 10 64 0,15 2,5 2,7 0,011 23000 240 0,21 

Total 
Solna 

kg/år 
1157 463 9100 78 150 720 3 44 44 0,17 370000 4000 2,9 

Stockholm 
och 
Sundbyberg 
via Råstaån 
(WRS, 
2016a) 

kg/år 260 104 2200 16 33 129 0,64 10,9 9 0,064 89000 997 0,58 

Total kg/år 1460 567 11300 94 183 849 3,64 54,9 53 0,234 459000 4997 3,48 
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1. Inledning 
EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), implementerat i Sverige via miljöbalken, har som mål att 

Europas vatten ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2027. Vattenmyndigheten 

för Norra Östersjön har tagit fram ett övergripande åtgärdsprogram som omfattar Solnas 

samtliga vattenförekomster, men det finns ett behov att bryta ner åtgärderna ytterligare i 

lokala åtgärdsprogram för att bli operativt.   

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för 

Ulvsundasjön i samarbete med Sundbyberg och Stockholm. Ulvsundasjön är idag övergödd 

med höga halter av näringsämnen, särskilt fosfor. Koncentrationerna av miljögifter är också 

kraftigt förhöjda i vatten, sediment och fisk. Ulvsundasjön är idag klassad med måttlig 

ekologisk status och uppnår inte ej god kemisks status. Miljökvalitetsnormen är att 

Ulvsundasjön ska uppnå god ekologisk status senast 2021 och god kemisk status senast 2027.   

”Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön” beskriver förbättringsbehoven och redovisar 

de åtgärder som Solna stad avser att vidta för förbättrad vattenkvaliteten i Ulvsundasjön. 

Åtgärdsprogrammet är en del av arbetet med att ta fram ett kommungemensamt lokalt 

åtgärdsprogram för Ulvsundasjön. Rapporten presenterar tre platsspecifika samlade 

nedströmsåtgärder för att hantera föroreningsbelastning från befintlig bebyggelse och 

planerad exploatering. Därtill presenteras ett antal övriga åtgärder, främst lokala 

uppströmsåtgärder, att tillämpa löpande vid till-, om- och nybyggnation. I ny- och 

tillbyggnation ska alltid lokala uppströmsåtgärder prioriteras framför större samlande 

lösningar nedströms.  

Med de tre platsspecifika nedströmsåtgärderna som redovisas i detta åtgärdsprogram 

uppfyller Solna stad sitt förbättringsbehov för fosfor i Ulvsundasjön med god marginal. 

Belastningsberäkningar av föroreningar i dagvatten för Solna stad till Ulvsundasjön har 

utförts och visar att förbättringsbehovet/betinget för staden är 64 kg fosfor per år. Solna 

stad klarar sitt beting med råge genom de tre föreslagna åtgärderna som summerar till 131 kg 

fosfor per år. Sammantaget täcker dessa åtgärder förbättringsbehovet för att 

miljökvalitetsnormerna i Ulvsundasjön ska kunna följas. 

 

Därtill skulle de föreslagna lokala uppströmsåtgärderna bidra med ytterligare betydande 

minskning av fosforbelastning. Den största effekten av uppströmsåtgärder blir dock på 

föroreningar typiska för vägtrafik såsom tungmetaller och PAH. 

2. Metod 
Rapportens åtgärdsförslag fokuserar på åtgärder som erfordras i Ulvsundasjöns 

avrinningsområde inom Solna stad för att Solna stad ska bidra till det kommungemensamma 

arbetet med att förbättra de tre vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status. 
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Som underlag har bland annat tillgängliga kartunderlag använts och platsbesök har 

genomförts i samtliga avrinningsområden för att studera potentiella lokaliseringar av 

åtgärder.  

Följande aspekter har tagits hänsyn till vid val av den platsspecifika åtgärden som föreslås: 

▪ avrinningsområde (storlek och markanvändningstyp) 

▪ avrinningsområdets framtida exploateringsgrad 

▪ förväntad föroreningshalt i inkommande dagvatten 

▪ nivåer på markyta och ledningar 

▪ förväntad reningseffekt jämfört med anläggningens markanspråk (både av 

partikelbundna och lösta halter) 

▪ möjlig alternativanvändning av området 

▪ eventuella konflikter med andra miljöintressen 

Effekten av föreslagna åtgärder har sedan beräknats och den samlade effekten jämförs mot 

det förbättringsbehov som tagits fram för respektive vattenförekomst som helhet. 

2.1. Modell för beräkningar 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) för respektive vattenförekomst, med och utan 

föreslagna platsspecifika åtgärder, har utförts med hjälp av StormTac. StormTac använder 

årsnederbörd 636 mm/år och schablonhalter för olika markanvändningar såsom villaområde, 

parkering, flerfamiljsbostadsområde och vägar med en angiven årsmedeldygntrafik (ÅDT). I 

StormTac anges en reningsanläggning där effekten justeras utifrån angivna faktorer såsom 

storleken på anläggningsyta, föroreningskoncentration i inkommande dagvatten, djup, 

ytbelastning, andel växter, bypass för stora flöden eller inte, reglervolym utöver permanent 

volym, temperatur och längd/breddförhållande. 

Det finns osäkerheter gällande schablonhalter för de olika markanvändningarna. Även 

reningseffekten beror på många faktorer såsom skötsel, vindförhållanden, årstid och andra 

lokala förhållanden, som påverkar anläggningens funktion. Resultaten ska därför användas 

som indikation på belastning och rening, och inte i absoluta värden. Modellen beräknar 

endast halter på totala fraktionen av ett ämne, och andelen löst kontra partikelbundet kan 

variera stort från område till område och ämne till ämne. 

3. Ulvsundasjöns avrinningsområde och status 
Mälaren-Ulvsundasjön står i förbindelse med de öppna delarna av Mälaren genom 

Tranebergssundet och Klara Sjö. Vattenförekomsten är ca 2 km2 stor och består av de tre 

vattenområdena Bällstaviken-Ulvsundasjön, Karlbergskanalen–Klara Sjö och Lillsjön. Dess 

avrinningsområde delas av Stockholm, Solna och Sundbybergs kommun. Solnas andel av 

avrinningsområdet uppskattas till 36 %. Avrinningsområdena ses i Figur 1.  
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Figur 1. Mälaren-Ulvsundasjön och dess tillrinningsområden (Sweco. 2017) 

Ett av tillflödena till Bällstaviken-Ulvsundasjön kommer från Bällstaån. För Bällstaån har ett 

åtgärdsprogram tagits fram (Stockholm stad och Stockholm Vatten, 2017), som anger ett 

beting för Bällstaån på 680 kg fosfor per år. Förbättringsbehovet för Ulvsundasjön kan 

därmed uppfyllas med åtgärder inom Bällstaåns avrinningsområde. Solna stad ingår dock inte 

i Bällstaåns avrinningsområde och i denna rapport har förbättringsbehovet och åtgärder för 

Ulvsundasjön tagits fram fristående från vad som faktiskt kan och kommer att åtgärdas inom 

Bällstaåns avrinningsområde. 

 

 
Figur 2. Ulvsundasjöns (mörkblå) och Bällstaåns (ljusblå) avrinningsområde (Vatteninformationssystem Sverige, 

2018) 

UtiOP!l (utbyte) 
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Ulvsundasjön är klassad med måttlig ekologisk status och uppnår inte god status främst på 

grund av näringsämnen och miljögifter. Kravet på Mälaren-Ulvsundasjön är att sjön ska 

uppnå God ekologisk status till 2021. I kravet på den kemiska statusen har ett 

tidsfristundantag gjorts för antracen, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar 

(TBT) till 2027.  

Ett undantag i form av ett mindre strängt krav har också satts för bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. För koppar, kadmium och bly överskrids gränsvärdena 

i HVMFS 2013:19. Höga halter har också noterats för krom, zink, nickel och kvicksilver. För 

dessa finns dock inte gränsvärden för sedimenthalter i föreskriften. I nyligen genomförda 

bottensedimentprovtagningar hittades förhöjda halter av bly, krom, koppar, och kvicksilver. 

Ulvsundasjön verkar vara en effektiv sedimentfälla och flera ämnen går inte att detektera i 

vattenfasen, men om sedimenthalterna fortsätter att öka kommer det att genom 

omblandningen på höst och vår att även övergå till vattenfasen med tiden. Antracen, PFOS 

och TBT har man detekterat så höga halter att gränsvärdet överskrids med flera hundra 

procent. PFOS har man även hittat i vattenfasen under 2017 och överskrider MKN kraftigt. 

Miljöproblemen omfattar därmed övergödning och syrefattiga förhållande, miljögifter och 

förändrade habitat genom fysisk påverkan.  

I Solna stad sker avledning av dagvatten till Ulvsundasjön till stor del genom bergborrade 

kulvertar från områdena högre upp i avrinningsområdet. Ulvsundasjöns karterade 

avrinningsområden inom Solna stad visas i Figur 3. Karta över alla delavrinningsområden i 

Solna stad finns i Bilaga 1. 

 
Figur 3. Ulvsundasjöns karterade avrinningsområden inom Solna stad U1-U16 (blå). 
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Karterad markanvändning i Ulvsundasjöns avrinningsområde inom Solna stad visas i Figur 4. 

Karta över all markanvändning i Solna stad finns i Bilaga 2.  

 

Figur 4. Karterad markanvändning i Ulvsundasjöns avrinningsområde inom Solna stad.  

4. Förbättringsbehov 

4.1. Föroreningsbelastning 
I underlaget till det lokala åtgärdsprogrammet för Mälaren-Ulvsundasjön från 2017 har ett 

förbättringsbehov tagits fram för fosforbelastningen, vilket var det ämne där ett tydligt 

förbättringsbehov kunde konstateras. Även om inga förbättringsbehov finns fastställda för 

övriga ämnen så beaktas och beräknas rening av tungmetaller, PAH m.m. vid utformning av 

åtgärder.  

Belastningsberäkningar av föroreningar i dagvatten för Solna stad till Mälaren-Ulvsundasjön 

har utförts separat i denna rapport. En sammanställning av belastning och förbättringsbehov 

av fosfor kan ses i Tabell 1. 

 

Markanvändning Kyrkogård 

=i Flerfamiljsbostäder Sjöyta 

I Grönyta 7 Spårområde 

- Hästgård =1 Villaområde 
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Tabell 1. Beräknade belastning och förbättringsbehov av fosfor för Mälaren-Ulvsundasjön (Bällstaviken-

Ulvsundasjön och Karlbergskanalen-Klara sjö). 

 Bällstaviken-

Ulvsundasjön (inkl. 

Lillsjön) (kg/år) 

 

Karlbergskanalen-

Klara sjö (kg/år) 

Totalt (kg/år) 

Total belastning (LÅP 

Ulvsundasjön, Sweco, 2017) 

1650 212 1862 

Belastning Solna stad (29%) 

(WSP, 2018) 

464 69 533 

Totalt förbättringsbehov (LÅP 

Ulvsundasjön, Sweco, 2017) 

114 63 177 

Solna stads förbättringsbehov 

utifrån andel av belastning 

(WSP, 2018) 

32 20 51 

Solna stads förbättringsbehov 

utifrån andel av 

avrinningsområdet (36%) 

41 23 64 

Förbättringsbehovet för Solna stad blir alltså högre med utgångspunkt i andel 

avrinningsområde jämfört med beräknad belastning av fosfor. Det kan tolkas som att Solna 

stads markanvändning procentuellt bidrar med lägre fosforbelastning än övriga 

avrinningsområdet. Metodik och indata såsom karterad markanvändning, schablonhalter och 

använd årsnederbörd vid beräkningar av belastning av fosfor kan dock skilja sig åt i 

utredningarna vilket påverkar resultaten och kan förklara skillnaden.  

Det högre förbättringsbehovet på 64 kg/år föreslås användas för vidare jämförelse vid 

framtagna åtgärdsförslag.  

För reduktion av miljögifter som överskrider gränsvärdena och bidrar till ej god kemisk 

status krävs rening av dagvatten och efterbehandling av förorenad mark och sediment. 

Båtbottenfärger är en källa för föreningarna av bland annat TBT, koppar, zink och bly. 

Tidigare var båtbottenfärger med TBT, tributyltenn, tillåtna, och finns troligen fortfarande 

kvar på många båtar inom Solna. I Ulvsundasjöns avrinningsområde i Solna finns flera 

båtuppläggningsplatser och småbåtshamnar. 

4.2. Hydromorfologiska faktorer 
Något som är viktigt för hur sjöar och havsvikar fungerar är hur stränderna ser ut. Det är här 

som mycket av reproduktionen av fisk sker, i strandnära vegetationsrika områden där ägg 

kan läggas samt yngel och småfiskar kan leva, gömma sig och hitta föda. I den stora 

organiska aktivitet som sker här, sker även en stor nedbrytning av föroreningar.  
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En stor del av marken inom Mälaren-Ulvsundasjöns svämplan skattas som intensivt använd 

mark. De naturliga stränderna är ersatta av kajer och stenslänter. Med ett storskaligt tekniskt 

ingripande är det sannolikt möjligt att genomföra förändringar som på sikt kommer att 

förbättra klassningen. Det är dock svårt att i dagsläget se tekniskt möjliga och ekonomiskt 

rimliga åtgärder som kan höja parametrarna konnektivitet och morfologiskt tillstånd till god 

status. Åtgärder som hindrar att den hydromorfologiska statusen ytterligare försämras kan 

vara att motverka exempelvis trädfällning nära vattnet så att graden av beskuggning inte 

minskar och att exploatera den naturliga strandlinje som finns kvar vid nybyggnationer 

(Sweco, 2017).  

Hydromorfologiska faktorer behöver endast klassificeras när de biologiska 

kvalitetsfaktorerna visar på att statusen är hög. Det är också ett stöd till den parametern d.v.s. 

när den ekologiska statusen ska beslutas som god eller hög.  

För att få en bättre uppfattning om strandzonerna och påverkan på hydromorfologin bör en 

biotopkartering genomföras. 

5. Planerad bebyggelse 
Ett antal planer pågår i avrinningsområdet. Majoriteten av dessa planer är förtätning av 

befintlig bebyggelse och omvandling till bostäder. Den planerade bebyggelsen har inkluderats 

i markkarteringen och föroreningsbelastningsberäkningarna. 

6. Befintliga och planerade åtgärder 
Inga större befintliga reningsanläggningar för dagvatten finns inom Solnas avrinningsområde 

till Ulvsundasjön. 

7. Nedströms platsspecifika åtgärder  
Förklaring av urvalskriterier för åtgärdsförslagen finns i kapitel 2 om metod. För mer 

generella beskrivningar av hur anläggningarna fungerar, förklaring av dimensionerande 

parametrar och uppskattade generella kostnader per anläggningstyp se rapporten ”Solna 

stads åtgärdsprogram för Brunnsviken”.   

En översikt med de platsspecifika åtgärderna för Ulvsundasjön visas i Figur 5.  

Eftersom det inte bedöms vara realistiskt att på så kort tid som tio år omdana 

avrinningsområdets bebyggda delar i tillräcklig omfattning måste detta långsiktiga arbete 

kombineras med mer kortsiktigt resultatinriktade nedströmsåtgärder för att reningsbetingen 

ska kunna nås till 2027. 
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Figur 5. Platsspecifika åtgärder för Ulvsundasjön. 

7.1. Dagvattenstråk vid Huvudsta Hästgård (1) 
Avledning från Huvudsta hästgård sker idag via en D600 ledning ca 2,5 meter under 

markytan direkt ut till Ulvsundasjön. Området som avleds via diket är ca 3,8 hektar stort och 

består till största del av hästgårdens bebyggelse samt grönytor. Mellan hästgården och 

strandkanten finns ett grönområde med en lämplig plats för ett öppet dagvattenstråk längst 

med staketet till poolområdet. 

Solna stad har anlagt en badplats vid strandkanten nedanför hästgården och poolområdet. På 

grund av hästgården är det sannolikt att dagvattnet från detta område innehåller höga 

koncentrationer av näringsämnen och därför krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut i 

Ulvsundasjön. 

En översikt av åtgärden visas i Figur 6. 
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Figur 6. Översikt av dagvattenstråk vid Huvudsta Hästgård. 

Ett cirka 50 m långt och 0,5 meter djupt dagvattenstråk med en anläggningsyta på 200 m2 

föreslås längst med staketet till poolområdet. Botten på stråket görs så brett som möjligt för 

att möjliggöra infiltration. 0,5 meter under stråket anläggs ett dräneringsskikt med 

dränledning. En ny brunn med kupolsilsbetäckning sätts på befintlig D600 som på sätt 

dämmer systemet upp till kupolsilsbetäckningsens underkant. Vid regn flödar dagvattnet upp 

ur brunnen och ut på ytan. En sådan dämning fungerar endast i områden där skillnad i nivå 

mellan marknivå längre uppströms och kupolsilsbrunnens nivå är tillräckligt hög för att 

vattnet ska kunna dämma upp till ytan före det svämmar över uppströms. Dämmen föreslås 

anläggas med jämna mellanrum för att skapa en så lång uppehållstid för dagvattnet på ytan 

som möjligt, vilket främjar infiltrationen. I slutet av stråket leds vattnet tillbaka till befintlig 

ledning via en bräddbrunn. Befintlig ledning parallellt med diket slopas.  

Genom att låta växtlighet etableras i stråket minskar flödeshastigheten och reningseffekten 

ökar. Skötsel av anläggningen består av slamsugning av sandfången och årlig slåtter med 

upptag av växtligheten. En bieffekt av anläggningen är att det bildas en ekologiskt värdefull 

biotop i kanten av poolområdet.  

Åtgärdsförslag visas i Figur 7.  
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Figur 7: Åtgärdsförslag dagvattenstråk vid Huvudsta hästgård. 

Dimensionerande parametrar för åtgärdsförslaget visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Dimensionerande parametrar för dagvattenstråk vid Huvudsta hästgård. 

Dagvattenstråk  

Avrinningsområde  U8  

Anläggningsyta (m2)  200  

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s)  8  

Årligt medelflöde (l/s)  0,1  

Avrinningsområdets reducerade area (ha)  0,54  

Anläggningsyta/Ared (rek. >100)  370  

Omkringliggande mark (RH2000)  +2 till +4  

VG befintlig ledning inlopp (RH2000)  +1,6  

VG befintlig ledning utlopp (RH2000)  +0,13  

7.2. Dagvattenstråk och dagvattendamm väster om 
Huvudsta Hästgård (2) 

En bergborrad D1400 ledning avleder dagvatten från ett cirka 170 hektar stort område ut i 

Ulvsundasjön väster om Huvudsta hästgård. Ledningen går under ett par befintliga 

byggnader längs med strandkanten. Närmast strandkanten går en gång- och cykelväg och 

innanför den finns ett långsmalt grönområde. Här föreslås ett öppet dagvattenstråk följt av 

en dagvattendamm.  

En översikt av åtgärden visas i Figur 8. 

N da vattenlednin 
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Figur 8. Översikt av dagvattenstråk och damm väster om Huvudsta hästgård. 

 

Husen ovanpå den befintliga utloppsledningen och ytan för dagvattenstråk visas i Figur 9 

och 10. 

 
Figur 9. Husen ovanpå den befintliga utloppsledningen  
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Figur 10. Grönyta direkt väster om utloppsledningen.  

Ett 90 m långt dagvattenstråk med en anläggningsyta på totalt 600 m2 föreslås dit dagvatten 

pumpas från en befintlig D1400-ledning. Från stråket leds sedan dagvattnet vidare till en 

dagvattendamm och vidare ut i Ulvsundasjön. Pumpflödet föreslås ansättas till 90% av 

årsflödet i D1400-ledningen. För att undvika att Ulvsundasjön stiger upp bakåt till 

pumpstationen bör en brunn med skibord anläggas på huvudledningen. Mälaren har en 

medelvattenyta på +0,86 och en högvattenyta på +1,42. D1400-ledningen måste kunna 

avleda flöden vid stora regn som inte ska pumpas till reningsanläggningen varför skibordet 

inte får anläggas för högt och därmed reducera flödeskapaciteten i ledningen. Kapaciteten 

vid olika skibordsnivåer bör därför utredas. Alternativt sätts en dränkbar pump direkt på 

befintlig D1400-ledningen. Mängden vatten som pumpas per år reduceras då dock då en del 

kommer rinna förbi pumpen direkt ut till Ulvsundasjön.  

Diket anläggs med ett djup på ca 0,5 m med flacka slänter. Beroende på markens 

genomsläpplighet kan ett dräneringsskikt anläggas en halvmeter under botten. Vattnet leds 

vidare från dagvattenstråket via ledning under befintlig gång- och cykelväg till en 

dagvattendam.  

En dagvattendamm med en permanent vattenyta på 350 m2 föreslås efter dagvattenstråket. 

Första tredjedelen av dammen utgörs av en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande 

grundare del för filtrering och flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande 

översvämningszon med flacka växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta 

vattennivån där vattnet kan ställa sig en tid under och efter regn för rening. Från dammen 

leds vattnet sedan ut i Ulvsundasjön 160 m väster om befintligt utlopp.  
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Som alternativ till dagvattenstråk och damm kan en skärmbassäng anläggas men naturvärden 

längst strandkanten bör i största möjliga mån bevaras.  

Åtgärdsförslaget visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Åtgärdsförslag dagvattenstråk och dagvattendamm väster om Huvudsta hästgård.  

 

Dimensionerande parametrar för åtgärdsförslaget visas i Tabell 3 och 4.  

 

Tabell 3. Dimensionerande parametrar för dagvattenstråk väster om Huvudsta hästgård. 

Dagvattenstråk  

Avrinningsområde  U1  

Anläggningsyta (m2)  600  

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s)  550  

Årligt medelflöde (l/s)  17,1  

Avrinningsområdets reducerade area (ha)  85  

Anläggningsyta/Ared (rek. >100)  7  

Omkringliggande mark (RH2000)  +2,5  

VG befintlig ledning inlopp (RH2000)  +1,02  

VG befintlig ledning utlopp (RH2000)  +0?  

  

Tabell 4. Dimensionerande parametrar för dagvattendamm väster om Huvudsta hästgård. 

Dagvattendamm  

Da vattendamm 
Area vattenyta: 350 m2 

Da vattenstråk 
Bredd: cirka 6 meter 
Area: 600 m2 
Dräneringsskikt under ytan 

Da vatten um station 
Pumpflöde 90% av årsflöde 

Vallad brunn mot um station. Skibord 
anpassas så dagvattenpumpstation ej 
pumpar vatten från Ulvsundasjön 
(Mälaren MVY +0,86, HVY +1,42) 
Skibord på D1400 måste kontrolleras 
hydrau I iskt 
Alt dränkt pump direkt på ledning 
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Avrinningsområde  U1  

Area permanent vattenyta (m2)  350  

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s)  550  

Årligt medelflöde (l/s)  17,1  

Avrinningsområdets reducerade area (ha)  85  

Anläggningsyta/Ared (rek. >100)  4,1  

Ndap (rek. 1-3)  0,08  

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h)  0,18  

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 

årsflöde (rek. <0,6) (m/h)  

5,66  

Djup permanent vattenvolym (m)  1,5  

Reglerhöjd (m)  0,5  

Omkringliggande mark (RH2000)  +2,5  

 

7.3. Skärmbassäng vid Pampas Marina (3) 
Ett 290 hektar stort område till största del bestående av hårdgjorda ytor avleds via en 

bergborrad D1400 ledning till Ulvsundasjön väster om Pampas Marina. Även en mindre 

D500 ledning mynnar 60 m västerut. Reningsåtgärder i detta område är mycket viktigt då det 

är det största delavrinningsområdet inom Ulvsundasjöns avrinningsområde.  

På grund av ledningens djup och att den till största del går under en 30–40 meter hög 

bergsknalle och tätbebyggda områden är det svårt att skapa en landbaserad anläggning för 

fördröjning och rening av dagvattnet uppströms. Även vid utloppet lutar området kraftigt 

ner mot vattnet och det finns få ytor för landbaserade dagvattenanläggningar. Strandzonen är 

också redan kraftigt påverkad på grund av Pampas Marina och en skärmbassäng med 

flytande våtmark anses därför som den mest lämpliga lösningen för detta område. 

Skärmbassängen föreslås anläggas mellan de två befintliga bryggorna, men storlek och 

utformning kan anpassas.  

En skärmbassäng kan vara en tillfällig lösning för att förhindra spridning av 

dagvattenföroreningar i vattenförekomsten under övergången av större nedströms 

anläggningar nära recipienten till uppströms lokala åtgärder.  

Det rekommenderas att ett provtagningsprogram för skärmbassängen upprättas. Provtagning 

av vattnet och sedimenten görs vid inlopp och utlopp samt i delsektioner av anläggningen. 

Eftersom flödesproportionell provtagning ej är möjlig i en skärmbassäng utvärderas 

anläggningens funktion genom att jämföra resultaten i de olika delsektionerna med halter i 

recipienten. Om reningsanläggningen fungerar som avsett bör provtagningsresultatet visa en 

koncentrationsgradient där de högsta halterna av föroreningar i ytvatten och mängd 

sediment föreligger i början av reningsanläggningen för att sedan avta mot utloppet.  

En översikt över åtgärden visas i Figur 12. Närliggande grönyta visas i Figur 13.  
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Figur 12. Översikt av skärmbassäng vid Pampas Marina. 

 

 
Figur 13: Grönyta vid strandkanten väster om Pampas Marina. 
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För fortsatta beräkningar antas det att en skärmbassäng anläggs mellan Pampas Marina och 

bryggorna väster om Sofiehem vilket innebär en 1800 m2 stor skärmbassäng. Detta ger en 

relativt låg Ap/Ared med hänsyn till områdets storlek och den kan göras större om det anses 

möjligt, med ökad reningsgrad som följd. Om dagvattenledningens utlopp visa sig vara 

längre ut i sjön än angivet i ledningsunderlaget måste skärmbassängens utformning anpassas 

efter det och göras större. Flödet tas in i den östra delen av bassängen och leds sedan väster 

ut längst med strandkanten och sedan öster ut igen till utloppet som även det är beläget på 

östra sidan, avskild från inloppet med en flytvägg för att skapa en så lång rinnsträcka och låg 

flödeshastighet som möjligt.  

I bassängen föreslås flytande våtmarker anläggas för att fånga de lösta fraktionerna som inte 

sedimenterar och ytterligare reducera flödeshastigheten. Hantering av förorenade 

bottensediment bör beaktas. Miljöprovtagningar bör göras på sedimenten för att utreda 

föroreningar vilket kan innebära större kostnader för masshantering vid anläggandet. Detta 

kommer i sådana fall vara en av de större kostnadsposterna. En inmätning av bottennivåer i 

viken bör ske för att kunna avgöra möjligt djup för skärmbassängen och om muddring av 

botten närmast strandkanten krävs. De översiktliga beräkningarna nedan har utgått från en 2 

meter djup skärmbassäng.  

Som kompletterande eller alternativ anläggning till skärmbassängen skulle den smala remsan 

med grönyta mellan gång- och cykelvägen och bilvägen kunna användas för en 

dagvattendamm.  

Åtgärdsförslag visas i Figur 14. 
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Figur 14. Åtgärdsförslag skärmbassäng vid Pampas Marina. 

Dimensionerande parametrar för åtgärdsförslaget visas i Tabell 5.  

Tabell 5. Dimensionerande parametrar för skärmbassäng vid Pampas Marina. 

Skärmbassäng  

Avrinningsområde  U1  

Area permanent vattenyta (m2)  1800  

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s)  750  

Årligt medelflöde (l/s)  24,2  

Avrinningsområdets reducerade area (ha)  120  

Anläggningsyta/Ared (rek. >100)  15  

Ndap (rek. 1-3)  0,41  

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h)  0,048  

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (rek. <0,6) 

(m/h)  

1,50  

Djup permanent vattenvolym (m)  2,00  

Medelvattenyta Ulvsundasjön (m)  +0,86  

VG befintlig ledning inlopp (RH2000)  +0?  
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8. Lokala uppströmsåtgärder 
Genom fältobservationer, diskussion med Solna stad och karteringar med erhållet underlag 

har ett antal områden inom Ulvsundasjöns avrinningsområde lokaliserats där potentiella 

dagvattenåtgärder såsom växtbäddar och infiltrationsytor kan utföras i exempelvis gaturum 

och vid parkeringar. Sådana lösningar utförs gärna i samband med annan ombyggnation för 

att uppnå kostnadseffektivitet. Dessa lösningar kan ge stora förbättringar av miljö och 

naturvärden på lång sikt, integrerat med en urban grönstruktur och bör beaktas i och med 

den framtida övergången/kompletteringen av större nedströms anläggningar nära recipienten 

till uppströms lokala åtgärder. 

8.1. Nedsänkta växtbäddar och grönytor i gaturum 
Många av Solnas gator är idag redan planterade med växtbäddar eller har en intilliggande 

grönyta. Dessa har dock idag kantsten eller cortenstålskanter och är upphöjda över körbanan 

vilket hindrar avrinning av dagvatten till ytan. Förslag är att vid upprustning av gator även 

öppna upp kantstenen och låt vattnet rinna ytligt till växtbäddarna eller grönytan, förutsatt 

att gatans lutning tillåter detta. Det går även vid upprustning av gator att anlägga nya 

växtbäddar och grönytor intill gatorna.  

Exempel visas i Figur 15, 16, 17 och 18. 

 
Figur 15. Exempel på gata med befintliga växtbäddar med kantsten i Solna (Google Maps, 2018). 
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Figur 16. Exempel på bred, lågt trafikerad gata i Solna som kan anpassas med växtbäddar. 

 

 
Figur 17. Exempel på större gata med intilliggande grönyta som ligger högre än körbanan i Solna. 
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Figur 18. Exempel på gata och parkering med växtbädd med cortenstålskant i Solna. 

8.2. Höjdskillnad mellan asfalterade ytor 
Det finns många gator där en höjdskillnad mellan två parallella asfaltytor tas upp med en 

slänt. Genom att dela upp denna yta i två nivåer med en mellanliggande stödmur kan ytan 

användas för en hållbar dagvattenhantering. Under lågpunkt läggs en dräneringsledning som 

skydd mot skadligt höga grundvattennivåer, och leder bort vatten efter den rening och 

fördröjning som sker i den gröna ytan. Principen är att öppna upp kantsten eller göra 

spygattbrunn till intilliggande grönyta på den sidan av vägen som vägen skevar mot. Exempel 

visas i Figur 19, 20 och 21. 

 
Figur 19. Exempel på två ytor med höjdskillnad och mellanliggande grön slänt i Solna. 
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Figur 20. Exempel på två ytor med höjdskillnad och mellanliggande grön slänt i Solna. 

 

 
Figur 21. Exempel på två ytor med höjdskillnad och mellanliggande grön slänt i Solna. 
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8.3. Kantparkering med växtbädd 
Genom att ta bort sista kantparkeringen, i ett område med kantparkering, där oftast 

dagvattenbrunnar är belägna och bygga om den till växtbädd får denna växtbädd en area på 

12 m2. En dagvattenbrunn avvattnar ofta mellan 300–600 m2 hårdgjord yta, vilket ger en 

andel på ca 2–4 %. 
 

  
 

Figur 22. Exempel på växtbädd vid kantparkering på lokalgata. 

8.4. Kantparkering med rasteryta 
En annan metod är att ersätta ytorna där kantparkeringen är med en rasteryta eller 

gräsarmeringsyta, som det även kallas. Asfalten tas bort och ersätts med gräsarmering som 

läggs på singel. Hålrummen fylls med sandig matjord och sås med från för torra jordar. Ca 

10% av den avvattnade ytan består då av armerat gräs. På denna plats är det en busshållplats 

där bussen då kör på gräsarmering istället för asfalt. 

 

 
Figur 23. Exempel på rasteryta vid kantparkering. 

 

8.5. Övriga parkeringsytor 
Flertalet större parkeringsytor har idag upphöjda grönytor för avgränsning mellan platserna 

och avleder idag sitt dagvatten till dagvattenbrunnar. Genom att sänka ytan och öppna upp 

kantstenen skapas en yta för infiltration och fördröjning. 

--

-r R o,T o /I R 



 2019-01-31 
 
 

SID 26 (34) 

 
 

 
Figur 24. Exempel på parkeringsyta med upphöjda grönytor och kantsten i Solna. 

8.6. Allmänna hårdgjorda ytor 
Att skapa växtbäddar i torgytor är en metod att skapa rening och fördröjning samordnat med 

en mer grönskande kommun. Principen är densamma som för vägar och parkeringar. 
 

 
Figur 25. Exempel på växtbädd runt befintlig dagvattenbrunn på torgyta. 

Bilden ovan visar ett exempel där man skapar växtbäddar runt en befintlig dagvattenbrunn. 

Granitkantsten sätts med överkant lika med markyta. Dagvattenbrunnen höjs så att överkant 

brunn hamnar lika högt som kantstenens överkant. Den fungerar då som bräddningsbrunn 

innan vatten stiger så högt att torgytan översvämmas. 

9. Andra åtgärder för dagvattenrening 
I detta åtgärdsprogram har öppna, gröna och hållbara dagvattenlösningar valts som 

huvudalternativ för rening och fördröjning. Det finns dock alternativ till sådana anläggningar 

under mark som har fördelen att den inte tar någon yta i anspråk. Exempel på sådana 

lösningar är att spränga ett underjordiskt sedimenteringsmagasin och/eller anlägga 

avsättningsmagasin i betong på de djupa bergborrade ledningarna som har sitt utlopp i 

Ulvsundasjön. Nackdelar är en hög anläggningskostnad och att inte rening av lösta fraktioner 

sker.  

-
" 

DB 
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10. Övriga åtgärder 
Det finns även andra typer av åtgärder, som omfattar andra områden än dagvattenhantering, 

med bäring på Ulvsundasjöns vattenkvalitet. Nedan presenteras några av de mest relevanta 

för Solna stad.  

10.1. Bottenbehandling båtar 
Båtbottenfärger är en källa för föreningarna av bland annat TBT, koppar, zink och bly. 

Tidigare var båtbottenfärger med TBT, tributyltenn, tillåtna, och finns troligen fortfarande 

kvar på många båtar. En möjlig åtgärd mot ytterligare förorening av TBT kan vara att staden 

gör en inventering vid båtuppläggningsplatserna och verkar för båtägarna ifråga åtgärdar 

problemet. Även andra båtbottenfärger med toxiskt innehåll kan identifieras vid samma 

tillfälle.  

Behovet av båtbottenfärg på fritidsbåtar kan minskas genom att uppmuntra båtbottentvätt 

samt att sanering av marken vid uppläggningsplatserna sker.  

10.2. Tillsynsrelaterade åtgärder 
För att minska belastningen på Ulvsundasjön är tillsynsrelaterade åtgärder möjliga mot 

exempelvis kolonistugeföreningar och gårdar med djurhållning. En ytterligare möjlig åtgärd 

är att ställa krav på verksamhetsutövare att ha kunskap om funktion av verksamhetens 

befintliga reningsanläggningar samt att tydliga rutiner och driftsinstruktioner för 

anläggningarna finns. Åtgärderna syftar till att minska belastningen av främst fosfor, TBT, 

bly, kadmium och PFOS, men i viss mån även bekämpningsmedel. 

10.3. Vidare utredningar 
I samverkan med övriga kommuner bör vidare utredningar genomföras för att stärka den 

gemensamma bilden av Ulvsundasjöns miljösituation.  

11. Beräkningar 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) för respektive vattenförekomst, med och utan 

föreslagna platsspecifika åtgärder, har utförts med hjälp av StormTac. Se avsnitt 2.1 för mer 

information.  

11.1. Indata 
I Tabell 6 visas indata till föroreningsberäkningar i form av markanvändning per 

avrinningsområde. 
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U1  15.6  35.1  98.0  6.2  7.8     3.2  1.1  0.4  0.4  0.9  2.1  0.5  2.6     174.1 

U2  8.8                  9.8 

U3  11.2  0.2                  11.5 

U4  0.1  3.6           0.7  1.0       5.4 

U5 1.8  8.9          0.7  0.6       12.0 

U6  6.3   1.3                 7.5 

U7  3.3   0.1              0.1   3.4 

U8  1.5   0.2              1.9   3.6 

U9 1.3                0.5   1.8 

U10  1.8   1.5           0.9      4.3 

U11 9.2  10.6              1.7   22.3 

U12 26.8  50.0  124.2  1.9  11.1  0.5  7.5   1.7  0.2   1.1  1.3  1.0     70.8  297.9  

U13  1.6  5.5                   7.1 

U14  11.7  19.0  2.3   23.6  7.4               64.1 

U15  8.8  10.5     1.2              20.6 

U16  13.5  23.9  1.9   5.0  9.3  0.5              54.1 

Tot: 103.2  164.3  252.7  8.2  47.6  18.5  8.0   4.9  1.3  1.4  1.5  2.9  5.4  2.2  2.6  4.1  70.8   

11.2. Föroreningsbelastning 
Föroreningsbelastningen har beräknats för respektive delavrinningsområde och visas i Tabell 

7. Planerade exploateringar har inkluderats, dock inte justerade för eventuella lokala 

dagvattenåtgärder då det är osäkert i vilken grad det är planerade att genomföras. 
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Tabell 7. Befintlig föroreningsbelastning (kg/år) från avrinningsområde utan åtgärdsförslag. 
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U1  kg/år  150  1100  8.5  16  66  0.39  5.2  5  0.021  43000  510  0.31  

U2  kg/år  12  96  0.84  1.1  6.3  0.041  0.25  0.39  0.0025  4500  64  0.026  

U3  kg/år  15  110  1  1.2  7.4  0.051  0.26  0.46  0.0026  5200  76  0.031  

U4  kg/år  5  44  0.26  0.67  2.5  0.011  0.23  0.18  0.0011  1600  16  0.011  

U5  kg/år  9.5  70  0.47  1.1  3.7  0.021  0.4  0.32  0.0013  2500  25  0.019  

U6  kg/år  1.4  13  0.072  0.15  0.48  0.0031  0.055  0.052  0.00014  340  3.3  0.0022  

U7  kg/år  0.25  3.8  0.014  0.029  0.079  0.00053  0.009  0.011  0.000031  67  0.59  0.00018  

U8  kg/år  1.5  14  0.027  0.067  0.16  0.0013  0.014  0.01  0.000039  280  1.1  0.00029  

U9  kg/år  0.39  4.2  0.0077  0.019  0.042  0.00033  0.0036  0.0037  0.000013  76  0.29  0  

U10  kg/år  2.3  23  0.11  0.3  1  0.0048  0.1  0.08  0.00054  720  7.3  0.0042  

U11  kg/år  12  87  0.54  1.2  3.9  0.025  0.44  0.36  0.0012  2900  27  0.02  

U12  kg/år  200  1600  12  23  93  0.54  7  6.7  0.029  64000  700  0.41  

U13  kg/år  7.2  53  0.5  0.57  3.6  0.025  0.13  0.23  0.0013  2600  38  0.015  

U14  kg/år  47  490  4.2  8.7  48  0.12  2  2.3  0.0089  18000  210  0.16  

U15  kg/år  16  120  1.3  1.9  12  0.053  0.46  0.62  0.0031  6200  79  0.044  

U16  kg/år  53  420  5  9  57  0.15  2.3  2.5  0.01  22000  230  0.19  

Tot  kg/år  533  4248  35  65  305  1  19  19  0  173983  1988  1  

 

11.3. Reningseffekt för platsspecifika nedströmsåtgärder 
Resultaten i Tabell 8 och 9 visar att med föreslagna åtgärder så uppfyller Solna stad sitt 

förbättringsbehov för fosfor Ulvsundasjön, 64 kg/år. Den anläggning som avskiljer absolut 

mest fosfor är skärmbassängen vid Pampas Marina. Denna anläggning avskiljer dock främst 

partikelbunden fosfor. För att avskilja så stor del löst, biotillgänglig fosfor som möjligt krävs 

även anläggningarna såsom dagvattenstråk och dammar. Dagvattenstråket och 

dagvattendammen väster om Huvudsta hästgård står för nästan lika stor del avskiljning 

fosfor, där andelen lösta fraktioner sannolikt är större.  
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Tabell 8. Uppskattade reningseffekter för föreslagna lösningar. 
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Dagvattenstråk 

Huvudsta Hästgård  

Avskild 

(%)  

62  42  75  60  78  83  42  36  50  69  39  55  

Dagvattenstråk och 

damm väster om 

Huvudsta Hästgård  

Avskild 

(%)  

39  18  70  44  60  71  38  64  27  53  53  69  

Skärmbassäng 

Pampas Marina  

Avskild 

(%)  

36  19  52  38  44  29  51  25  7  53  85  55  

 

Tabell 9. Avskild mängd föroreningar (kg/år) för respektive anläggning samt jämförelse med reduktionsbehov. 
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Dagvattenstråk 

Huvudsta Hästgård  

kg/år  0.9  5.9  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  193  0.4  0.0  

Dagvattenstråk och 

damm väster om 

Huvudsta Hästgård  

kg/år  58.5  198  6.0  7.0  39.6  0.3  2.0  3.2  0.0  22790  270  0.2  

Skärmbassäng 

Pampas Marina  

kg/år  72.0  304  6.2  8.7  40.9  0.2  3.6  1.7  0.0  33920  595  0.2  

Total avskild  kg/år  131  507  12.2  15.7  80.6  0.5  5.6  4.9  0  56903  865  0.4  

Beting Solna  kg/år  64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Beting totalt 

Ulvsundasjön  

kg/år  177  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

11.4. Reningseffekt för lokala uppströmsåtgärder 
En beräkning av föroreningsbelastning från alla större vägar i avrinningsområdet samt 

mängden avskilda föroreningar om 5% respektive 10% av gaturummet skulle anpassas med 

en schablonmässig växtbäddslösning visas i Tabell 10 och 11. Resultaten visar att en sådan 
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åtgärd skulle uppnå 2/3 av det totala betinget för fosfor för Solna stad på 64 kg/år utan 

andra åtgärder. Den största effekten av dessa lösningar blir dock på föroreningar typiska för 

vägtrafik såsom tungmetaller och PAH. För dessa föroreningar står en åtgärd med växtbädd i 

5-10% av gaturummet för de större vägarna för en avskiljning av 20% (bly) respektive 30% 

(PAH) av den totala föroreningsbelastningen på Ulvsundasjön.  

Effekten blir såklart ännu större om samma åtgärder skulle utföras på allmänna torgytor, 

verksamhetsområden och parkeringar. Dessa markanvändningar har dock inte karterats 

separat i denna utredning. 

Tabell 10. Belastning från alla större vägar i Ulvsundasjöns avrinningsområde och reningseffekt i växtbäddar i 
5% av gaturummet. 

 Före (kg/år) Reningsgrad(%) Mängd avskild (kg/år) Efter (kg/år) 

P 64 67 43 21 

N 640 49 310 330 

Pb 7.2 94 6.8 0.47 

Cu 18 90 16 1.7 

Zn 100 95 100 5.3 

Cd 0.12 90 0.11 0.012 

Cr 4.9 64 3.2 1.8 

Ni 4 90 3.6 0.38 

Hg 0.021 59 0.012 0.0084 

SS 33000 90 30000 3300 

Oil 220 72 160 63 

PAH16 0.32 88 0.28 0.037 

 
Tabell 11. Belastning från alla större vägar i Ulvsundasjöns avrinningsområde och reningseffekt i växtbäddar i 
10% av gaturummet. 

 Före (kg/år)  Reningsgrad(%)  Mängd avskild (kg/år)  Efter (kg/år)  

P  64  77  49  15  

N  640  60  390  250  

Pb  7.2  95  6.9  0.36  

Cu  18  95  17  0.89  

Zn  100  95  100  5.2  

Cd  0.12  93  0.11  0.0081  

Cr  4.9  76  3.7  1.2  

Ni  4  93  3.7  0.27  

Hg  0.021  70  0.014  0.0062  

SS  33000  95  31000  1600  

Oil  220  80  180  45  

PAH16  0.32  95  0.3  0.016  
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11.5. Reningseffekt för lokala uppströmsåtgärder och 
platsspecifika nedströms åtgärder 

Med båda de lokala uppströmsåtgärderna och de platsspecifika nedströmsåtgärderna 

resulterar det i en total mängd avskild fosfor på 174–180 kg/år, vilket motsvarar totala 

betinget för Ulvsundasjön. 

12. Referenser 

Sweco, 2017. Förslag till lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön.  

Stockholm Stad och Stockholm Vatten, 2017. Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån. 
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Bilaga 1: Samtliga avrinningsområden   
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1. Inledning 
EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), implementerat i Sverige via miljöbalken, har som mål att 

Europas vatten ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2027. Vattenmyndigheten 

för Norra Östersjön har tagit fram ett övergripande åtgärdsprogram som omfattar Solnas 

samtliga vattenförekomster, men det finns ett behov att bryta ner åtgärderna ytterligare i 

lokala åtgärdsprogram för att bli operativt. 

 

Vattenförekomsterna Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan delas med andra kommuner och 

gemensamma lokala åtgärdsprogram har tagits fram för Edsviken och Igelbäcken. Dessa har 

använts som underlag för de åtgärdsförslag som föreslås i Solnas åtgärdsprogram. För Lilla 

Värtan är det påbörjat ett gemensamt arbete med ett lokalt åtgärdsprogram tillsammans med 

de berörda kommunerna Stockholm, Danderyd, Lidingö och Nacka.  

 

Varken Igelbäcken, Edsviken eller Lilla Värtan uppnår idag god kemisk status på grund av 

höga halter av föroreningar som antracen, PFOS, bromerade difenyleter och TBT. 

Vattenförekomsterna har också problem med bland annat övergödning och klassas därför 

med otillfredsställande (Edsviken) respektive måttlig ekologisk status (Igelbäcken och Lilla 

Värtan).  

 

”Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan” beskriver 

förbättringsbehoven och redovisar de åtgärder som Solna avser att vidta för förbättrad 

vattenkvalité i dessa tre vattenförekomster. Solna åtgärdsprogram är en del i arbetet med att 

ta fram kommungemensamma lokala åtgärdsprogram för Edsviken och Igelbäcken, samt gå 

före i arbetet med ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan. Att Solnas åtgärder 

för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan hanteras i samma åtgärdsprogram för Solna beror 

på att de tre vattenförekomsterna har stort vattenutbyte med varandra. Åtgärder inom 

avrinningsområdena för uppströms vattenförekomster bidrar därför till att förbättra statusen 

i vattenförekomster nedströms. 

 

”Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan” redovisar en större 

platsspecifik åtgärd inom Igelbäckens avrinningsområde för att främst fördröja vatten till 

Igelbäcken som lider av vattenbrist, samt två förslag till dagvattenanläggningar inom 

Edsvikens avrinningsområde för att minska belastningen från dagvatten. Därtill presenteras 

ett antal åtgärder för att minska halterna av PFOS och öka de biologiska värdena i 

Igelbäcken.  

 

Belastningsberäkningar av föroreningar i dagvatten för Solna till Edsviken har utförts och 

visar att förbättringsbehovet/betinget för staden gällande fosfor är cirka 16 kg per år. 

Belastningsberäkningar av föroreningar i dagvatten för Solna till Lilla Värtan har utförts och 

visar att förbättringsbehovet/betinget för staden gällande fosfor är cirka 5 kg per år. För 

Igelbäcken finns inga belastningsberäkningar eller fördelade beting då vattenförekomsten 

främst lider av vattenbrist och det anses vara av större vikt att leda dit renat dagvatten vilket 

då också kan leda till en ökad belastning av näringsämnen. Ökas samtidigt de biologiska 
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värdena så kommer denna belastning inte att orsaka några problem för bäcken utan kan tas 

omhand i naturliga processer genom upptag i växter och fastläggning i sediment.  

2. Metod 
Rapportens åtgärdsförslag fokuserar på åtgärder som erfordras i Igelbäckens, Edsvikens och 

Lilla Värtans avrinningsområde inom Solna stad för att Solna ska bidra till det 

kommungemensamma arbetet med att förbättra de tre vattenförekomsternas ekologiska och 

kemiska status. 

Som underlag har bland annat tillgängliga kartunderlag och utredningar använts och 

platsbesök har genomförts i samtliga avrinningsområden för att studera potentiella 

lokaliseringar av åtgärder.  

För åtgärder med främsta syfte att rena dagvattnet har följande aspekter tagits hänsyn till vid 

val av de platsspecifika åtgärder som föreslås: 

▪ avrinningsområde (storlek och markanvändningstyp) 

▪ avrinningsområdets framtida exploateringsgrad 

▪ förväntad föroreningshalt i inkommande dagvatten 

▪ nivåer på markyta och ledningar 

▪ förväntad reningseffekt jämfört med anläggningens markanspråk (både av 

partikelbundna och lösta halter) 

▪ möjlig alternativanvändning av området 

▪ eventuella konflikter med andra miljöintressen 

Effekten av föreslagna åtgärder har sedan beräknats och den samlade effekten jämförs mot 

det förbättringsbehov som tagits fram för respektive vattenförekomst som helhet.  

För åtgärder med främsta syfte att höja de biologiska värdena i Igelbäcken har följande 

metoder använts: 

▪ Workshop genomfördes med deltagare från flera förvaltningar inom staden 

▪ Genomförda biotopkarteringar från år 2000 och år 2016 

2.1. Modell för beräkningar 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) har utförts med hjälp av StormTac. StormTac 

använder årsnederbörd 636 mm/år och schablonhalter för olika markanvändningar såsom 

villaområde, parkering, flerfamiljsbostadsområde och vägar med en angiven 

årsmedeldygntrafik (ÅDT). I StormTac anges en reningsanläggning där effekten justeras 

utifrån angivna faktorer såsom storleken på anläggningsyta, föroreningskoncentration i 

inkommande dagvatten, djup, andel växter, bypass för stora flöden eller inte, reglervolym 

utöver permanent volym, temperatur och längd/breddförhållande. 

Det finns osäkerheter gällande schablonhalter för de olika markanvändningarna. Även 

reningseffekten beror på många faktorer såsom skötsel, vindförhållanden, årstid och andra 
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lokala förhållanden, vilka påverkar anläggningens funktion. Resultaten ska därför användas 

som indikation på belastning och rening, och inte i absoluta värden. Modellen beräknar 

endast halter på totala fraktionen av ett ämne, och andelen löst kontra partikelbundna 

föroreningar kan variera stort från område till område och ämne till ämne. 

3. Igelbäcken  

3.1. Avrinningsområde och status 
Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla genom Stockholm, Sundbyberg och Solna för att 

sedan mynna ut i Edsviken. Avrinningsområdet inkluderar även de södra delarna av 

Sollentuna, genom bland annat tillrinningen via Djupanbäcken. Omkring 80% av marken i 

avrinningsområdet består av olika slags naturmarker, resterande 20% består av bebyggelse 

och annan exploaterad mark. Bäcken rinner genom ett flertal naturreservat, men i 

avrinningsområdet finns också ett nedlagt flygfält, tätbebyggd urban miljö, vägar, områden 

för tidigare militär verksamhet samt pågående polisiär verksamhet, vilket innebär betydande 

påverkan på Igelbäcken. 

Solnas del utgör cirka 9% av avrinningsområdet med 240 hektar. Inom Solna utgörs 

avrinningsområdet främst av naturreservat, Uppsalavägen (E4/E18), Polishögskolans 

område i Sörentorp. Avvattning till Igelbäcken sker främst via diffus avrinning från 

naturmark men också via vägdiken från E4/E18 och Norra stambanan och via 

dagvattenledningar från bebyggda områden.  

Igelbäcken är klassad med måttlig ekologisk status (2021). Livet i bäcken påverkas framförallt 

av att det under stora delar av året uppstår vattenbrist. En stor del av förklaringen till 

vattenbristen är att vatten, med hjälp av dagvattenledningar och en dagvattentunnel, leds 

bort från Igelbäckens avrinningsområde till annan recipient. Igelbäckens vatten är också 

näringspåverkat, vilket påverkar det biologiska livet negativt. Det biologiska livet påverkas 

även av att bäckfåran tidigare blivit rätad och slänterna är branta, vilket gör att kontakten 

mellan land och vatten är liten. Det saknas också möjlighet för bäcken att svämma över i så 

kallade svämplan. På många platser saknas skuggande träd och buskar samt varierade 

bottenstrukturer. Vandringshinder på olika platser gör det svårt för fisk och fauna att röra sig 

längs med hela bäckens sträckning.  

Igelbäcken uppnår inte heller god kemisk status på grund av höga halter av miljögifter som 

bromerade difenyleter, PFOS och kvicksilver. Halterna av PFOS är bland de högsta i länet 

och utgör enskilt ett stort problem i bäcken och behöver åtgärdas för att följa 

miljökvalitetsnormen god kemisk status. PFOS härleds främst till användandet av 

brandskum. Ämnet är motståndskraftigt mot nedbrytning vilket innebär att det finns kvar i 

naturen och ackumuleras i näringsväven och kan ge skador som cancer och 

reproduktionsstörningar.  
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Figur 1. Igelbäckens avrinningsområde (Vatteninformationssystem Sverige, 2018). 

 

Igelbäckens karterade avrinningsområden inom Solna visas i Figur 2. Karta över alla 

delavrinningsområden i Solna finns i Bilaga 1. 

 

 
Figur 2. Igelbäckens karterade avrinningsområden inom Solna IB1-IB6 (blå). 

 

Karterad markanvändning i Igelbäckens avrinningsområde inom Solna visas i Figur 3. Karta 

över all markanvändning i Solna finns i Bilaga 2.  
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Figur 3. Karterad markanvändning i Igelbäckens avrinningsområde inom Solna 

3.2. Förbättringsbehov 
Kvalitetskraven är god ekologisk och kemisk status till 2021. Igelbäckens förbättringsbehov 

har analyserats av berörda kommuner inom ramen för arbetet med det 

kommungemensamma lokala åtgärdsprogrammet under 2019–2021. För Igelbäcken har 

inget kommungemensamt förbättringsbehov, eller beting, räknats ut för hur många kilo 

exempelvis fosfortillförseln behöver minska med eller hur mycket läckaget av PFAS behöver 

minska. Problematiken i Igelbäcken ser annorlunda ut jämfört med Solna övriga 

vattenförekomster. Fokus ligger istället på att öka tillförseln av vatten till bäcken och att 

källor till PFAS identifieras och åtgärdas samt på att stärka den biologiska mångfalden i 

bäcken. 

 

Igelbäcken påverkas framförallt av låga vattenflöden, samt brist på svämplan, beskuggning, 

och bottensubstrat. Mer tillförsel av dagvatten till Igelbäcken, för att åtgärda vattenbristen, 

kommer sannolikt att innebära en ökad belastning av föroreningar även om tillkommande 

dagvattnet renas. Samtidigt kommer ett tillskott av vatten att bidra till en spädningseffekt och 

kan på så sätt leda till lägre föroreningshalter jämfört med idag.  

 

Bäcken påverkans också av höga halter PFAS som måste minska för att bäcken ska nå god 

vattenstatus enligt miljökvalitetsnormerna.  

Igelbäcken avrinner till Edsviken som inte har god ekologisk eller kemisk status. Åtgärder 

inom Igelbäckens avrinningsområde kommer därmed bidra till en förbättrad status i 

vattenförekomster nedströms, såsom Edsviken och Lilla Värtan.  

3.3. Planerad bebyggelse 
Inga kända planerade om-, till-, eller nybyggnationer finns i Solnas avrinningsområde. 
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3.4. Befintliga och planerade åtgärder 
I Igelbäckens avrinningsområde finns idag ett antal reningsanläggningar för dagvatten. De 

anläggningar inom Solna eller i områden som avrinner mot Solna som kunnat identifieras 

redovisas nedan.  

3.4.1. Dagvattendamm och dike i Sollentuna  
I Sollentuna längs med Uppsalavägen (E4/E18) finns en befintlig dagvattendamm som ägs 

av Trafikverket som renar dagvatten från Uppsalavägen och visas i Figur 4. Vattnet leds 

sedan vidare i ett dagvattenstråk med platsgjutna dämmen vidare till Solna. 

  

 
Figur 4. Dagvattendamm och dike i Sollentuna. 

I Solna är stråket kulverterat delar av sträckan och avvattnar en del Uppsalavägen (E4) och 

polisskolan fram tills det leds under Uppsalavägen (E4) till ett våtmarksområde vid 

trafikplatsen Sörentorp se Figur 5.  
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Figur 5. Våtmarksområdet vid Sörentorp 

Uppskattad reningsgrad av dagvattendammen och diket i Sollentuna samt diket och 

våtmarken i Solna visas i Tabell 1. 

Tabell 1: Uppskattad reningsgrad. 
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3.4.2. Filtervallar vid Uppsalavägen 
Vid Uppsalavägen (E4/E18) vid trafikplats Sörentorp finns idag längsgående avskärmande 

diken med filtervallar som ägs av Trafikverket (anläggningsnummer AB+72 282) dit vägen 

avvattnas via brunnar för rening och fördröjning innan dagvattnet leds vidare till Igelbäcken. 

Dikena visas i Figur 6.  
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Figur 6. Längsgående avskärmande diken med filtervallar 

Uppskattad reningsgrad visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Reningsgrad befintlig dagvattendamm och dike.  
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3.4.3. Dagvattendamm vid Uppsalavägen 
Sydost om trafikplatsen finns också en dagvattendamm som ägs av Trafikverket 

(anläggningsnummer AB+72 281) dit vägdagvatten söderifrån avleds för rening. Vattnet 

pumpas sedan vidare till Igelbäcken innan kulverten under E4:an. 
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Figur 9. Dagvattendamm med pumpstation. 

Uppskattad reningsgrad visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Reningsgrad befintlig dagvattendamm och dike. 
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3.5. Åtgärdsförslag Igelbäcken 
Åtgärderna för Igelbäcken, utifrån förbättringsbehoven, fokuserar särskilt på att öka 

tillförseln av vatten till bäcken, att identifiera och åtgärda källor till PFAS samt att stärka den 

biologiska mångfalden i bäcken. I det kommungemensamma arbetet kring Igelbäcken har ett 

antal övergripande åtgärder identifierats, som kan bli aktuella i respektive kommun. De mest 

angelägna åtgärderna redovisas nedan: 

 

• Tillföra mer vatten till bäcken genom att återställa våtmarker, återmeandra bäckens 

fåra samt skapa trösklar med stenblock. Vid nybyggnation och ombyggnation i 

avrinningsområdet bör renat dagvatten återföras till Igelbäcken istället för annan 

recipient.  

• Inventera och åtgärda de källor till PFAS som finns utpekade.  
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• Återställa biologin i bäcken genom att plantera skuggande träd och buskar, öka 

bäckens bottensubstrat samt andel svämplan och bygga bort alla vandringshinder för 

att öka konnektivitet för fisk och annan fauna.   

 

Nedan redogörs för de åtgärder som är aktuella inom Solna.  

 

Den åtgärd som presenterades i det tidigare lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken, ett 

utökat dagvattenstråk och våtmark vid Uppsalavägen, har under det kommungemensamma 

arbetet kring Igelbäcken framkommit behövas främst ur ett vattenbristperspektiv snarare än 

ur ett reningsperspektiv. Våtmarker är ett bra sätt att fördröja vatten i avrinningsområdet så 

att det sakta kan tillföra bäcken vatten även under de torrare månaderna.  

3.5.1. Trädplantering längst med bäcken  
En rejäl bård av lövträd och buskar längs ett vattendrag gynnar den biologiska mångfalden 

på flera sätt. Träden skuggar vattnet och motverkar igenväxning samtidigt som rötterna 

binder jorden, stabiliserar strandkanten och motverkar erosion. Skuggningen bidrar 

dessutom till att vattentemperaturen inte blir för hög, vilket gynnar fiskar. Löven som faller 

ner i vattnet från träden utgör viktig mat för smådjur av olika slag. Dessutom fungerar en 

kantzon av träd, buskar och annan vegetation som ett filter som begränsar näringstillflödet 

från åkrar nära vattendraget, vilket motverkar övergödning. Genom att plantera träd eller 

buskar och genom att skydda och spara befintlig vegetation längst med bäcken erhålls många 

fördelar både biologiskt och ekonomiskt. 

 

Utformning, funktion och kostnad 

För att förbättra miljön i ett vattendrag som saknar vegetation längs stränderna bör det 

planteras lövträd, främst på solsidan där de skuggar maximalt. Även mer buskartade växter 

kan med fördel planteras. Plantering genomförs tidigt på våren eller på hösten.  

 

Mindre plantor planteras med fördel i dungar med cirka två meter mellan dungarna. De 

mindre plantorna är billigare i inköp vilket möjliggör att flera plantor kan sättas tillsammans 

och ett visst bortfall av plantor blir försumbart. Denna metod minimerar behovet av skötsel 

under tillväxten då skötsel som rensning av ogräs och vattning är dyrt och svårt i denna 

terräng.   

 

För att skydda plantorna, bland annat från bäver, behöver skyddande staket sättas upp runt 

planteringen. Förslagsvis görs planteringarna i omgångar och staketet kan återanvändas.   

 

Att köpa in mindre plantor kostar ungefär 60–100 kronor/planta. Därtill tillkommer en 

arbetskostnad för planteringen samt en kostnad för skyddsstaket. 

 

Lokalisering 

En sträcka på cirka 800 meter längs Igelbäcken mellan järnvägsspåret i öst och 

kommungränsen mot Sundbyberg är i dagsläget i behov av fler beskuggande träd och buskar. 

Beräknat utifrån ett träd eller dunge med buskar/träd varannan meter längs sträckan behövs 
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cirka 400 träd/buskar planteras att skugga vattendraget. På vissa ställen kan även träd behöva 

planeras på norrsidan för att minska erosion. Området sköts och förvaltas av Solnas tekniska 

förvaltning. 

 

 
Figur 7. Förslag på lokalisering av träd och buskar längs Igelbäcken 

3.5.2. Förbättrade bottenstrukturer i bäcken 
Förbättrade bottensubstrat ökar livsmöjligheter för framförallt fiskar, insekter och 

undervattensväxter. Bottensubstrat kan i ett vattendrag som Igelbäcken vara stora eller små 

stenar/block, undervattensvegetation eller nedfallna trädstammar (så kallad död ved) och 

grenar. Sträckor med strömmande vatten och bottensubstrat utnyttjas av många fiskarter när 

det är dags för lek. Bottensubstraten påverkar även vattnets flöde och syresättning. När 

vattnet möter de olika strukturerna bidrar det till en syresättning av vattnet. Även av 

fastsittande växter, på exempelvis stenar och stammar, producerar syre till vattnet. I 

Igelbäcken saknas idag framförallt stenmaterial av olika storlek i bäcken. 

 

Utformning, funktion och kostnad 

Stenbottnar är särskilt fördelaktigt längs sträckor där det redan finns strömmande vatten eller 

där det finns potential för strömsträcka, det vill säga vid platser med höjdskillnad. Längs 

dessa sträckor kan en större mängd natursten av varierande storleken läggas i, vilka fördelas 

över botten. Botten blir då mer ojämn och stenarna blir även en potentiell kammare för 

fiskens rom och för ynglen att gömma sig i.  

 

Åtgärden genomförs med fördel på vintern när marken är frusen eller en torr sommar, för 

att minimera skada på marken under arbetet. Sommartid finns dock risk för att störa djurlivet 

mer än om det görs på vintern. 

 

För att förbättra bottensubstraten med hjälp av sten behövs stora mängder med stenmaterial. 

Helst används svallade stenar (runda) för att få ett naturligt intryck. Det går även använda 

större stenar från sprängmaterial. Däremot ska mindre sprängsten, så kallat kross, undvikas 

då dessa blir vassa och kan skada större fiskar.  

 

Inköpskostnaden för stenmaterial (större fraktioner eller lekgrus) inklusive leverans är 

omkring 300 kr/ton. Beroende på förutsättningarna på platsen kan stenen läggas i 
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vattendraget antingen med hjälp av kranbil eller med sugbil. Maskinkostnad för iläggning av 

sten är cirka 1500–2000 kr kronor/timmen.   

 

Lokalisering 

Igelbäckens sträckning över Järvafältet är flackt men två ytor har identifierats med en mindre 

höjdskillnad där det är lämpligt att åstadkomma vatten av strömmande karaktär genom att 

förändra och förbättra bottenstrukturerna. Ett av få befintliga strömmande vattenpartier i 

Igelbäcken finns inom Solna, nedströms E4an. Sträckan är i behov av förbättring genom att 

lägga i kompletterande stenmaterial och flytta om befintliga stenar då det idag finns ett 

vandringshinder på sträckan (se figur 8 och 9).  

 

 
Figur 8. Förslag på lokalisering av nytt bottensubstrat längs Igelbäcken 

 

 
Figur 9. Befintlig strömmande sträcka i behov av förbättringsåtgärd i Igelbäcken 

3.5.3. Bygga bort vandringshinder 
Konnektivitet, det vill säga möjligheten för fisk och annan fauna att förflytta sig upp- och 

nedströms i bäcken, är av stor vikt för att uppnå och bibehålla god ekologisk status. På 

sträckan mellan Ulriksdals slott till Sundbyberg stad finns idag åtta identifierade 

vandringshinder, varav tre är skapade av bäver.   

 

 

~ i-~ ;...:i,.,.._~~..,. 
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Utformning, funktion och kostnad 

Varje vandringshinder behöver projekteras specifikt då de är alla av olika karaktär. Några av 

vandringshindren kan avhjälpas genom åtgärden att förbättra bottenstrukturerna i bäcken.  

 

Lokalisering 

Fem av de befintliga vandringshindren bedöms som möjliga att åtgärda inom ramen för detta 

lokala åtgärdsprogram: de tre bäverdämmena (två nedströms E4:an och ett vid 

kommungränsen till Sundbyberg), en trång passage på sträckan uppströms Järvavägen samt 

kulverten under Järvavägen. Övriga tre utpekande vandringshinder ligger på mark som inte 

ägs av Solna utan av Statens Fastighetsverk och Trafikverket.  

 

Fyra av vandringshindren, bäverns dämmen samt den trånga passagen uppströms 

Järvavägen, är relativt lätt åtgärdat men kräver kunskap och eventuellt tillstånd från 

Länsstyrelsen. Åtgärderna görs manuellt och inte med maskiner, vilket minimerar 

kostnaderna Det är viktigt att fiskevårdskunnig personal deltar.  

 

Vandringshindret som kulverten under Järvavägen utgör består av två rör (se figur 10). Det 

ena är vattenförande året om, det andra är fyllt med sediment och fylls främst vid högvatten. 

Under lågvatten och högvatten kan det bli svårt för fisk och annan fauna att ta sig igenom 

dessa rör. Främst beroende på att röret har en jämn yta vilket ger vattnet en högre hastighet 

genom dessa samt att fiskar inte kan simma snabbt en så pass lång sträcka om de ska simma 

uppströms. Åtgärder som att öka bottensubstratet genom iläggning av sten och grus 

förväntas öka möjligheterna för vandring av fisk och annan fauna i röret. Som ett 

komplement bör även dagvattenhanteringen på den bro på Järvavägen, som går över 

kulverten, åtgärdas. Eroderingen på bron och den befintliga dagvattenbrunnen innebär att 

orenat dagvatten i dagsläget leds orenat direkt till bäcken.  

 

 
Figur 10. Befintligt vandringshinder: kulvert under Järvavägen 

3.5.4. Våtmark vid Uppsalavägen  

Dagvatten avleds idag från Trafikverkets dagvattendamm vid E4an, genom ett 

dagvattenstråk till ett våtmarksområde söder om trafikplats Sörentorp. Området runt 

utloppet är drabbat av erosion och kulvertens öppning är delvis raserad. Ytan är svårskött då 

det är en höjdskillnad mellan vägen och ytan nedanför på cirka 6 meter. Vattnet avleds via 
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våtmarken diffust till Igelbäcken österut och ställer sig sannolikt över en större yta i området 

vid höga dagvattenflöden. Genom våtmarken löper även ett luftburet elkabelstråk. En 

översikt av åtgärden visas i Figur 11. 

 

 
Figur 11. Översikt av dagvattenstråk och våtmark (blå). 

Det föreslås att utloppet upprustas med nytt trumöga och erosionsskydd. För att undvika 

erosion och eventuella skador på elskåp och stolpar bör diket efter utloppet styras om längre 

österut. Våtmarken fördröjer dagvattnet till viss del redan idag innan det avleds till 

Igelbäcken. En djupare vattenfylld del kan dock anläggas för att bromsa upp vattnet och 

ytterligare främja ytterligare sedimentation och filtrering för efterföljande växter i den första 

delen av våtmarken. Denna del kan då också tömmas på sediment på ett mer lätthanterligt 

sätt. Ytan är svåråtkomlig, men sedimentet kan sugas upp till en tankbil ståendes på vägen 

ovanför. Den djupare delen bör utföras nära vägen för att underlätta skötsel.  

Efter den djupare sedimentationsdelen kan vattnet avledas till resterande våtmark och breda 

ut sig på så stor yta som möjligt för att fördröja vattnet så länge det är möjligt innan det 

genom ett strypt utlopp leds till Igelbäcken.  

Åtgärdsförslaget visas även i Figur 12. 
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Figur 12. Åtgärdsförslag dagvattenstråk och sedimentationsdel i våtmarken. 

Dimensionerande parametrar för åtgärdsförslaget visas i Tabell 4. Våtmarken ger ett 

tillskottsflöde till Igelbäcken på 4,4 l/s vilken den ger även idag men inte under den period 

det behövs mest. Våtmarken skulle hjälpa till att spara vatten längre in på lågflödesperioden 

som inträffar maj-juli. Då kan flödet i Igelbäcken vara så lågt som 7 l/s.  

 

Tabell 4. Dimensionerande parametrar för våtmark med djupare sedimentationsdel 

Sedimentationsdamm i våtmark  

Avrinningsområde  IB2 och delar av 
Sollentuna  

Anläggningsyta (m2)  400  

Dimensionerande flöde, 90% av årsflöde (l/s)  270  

Årligt medelflöde (l/s)  4.4  

Avrinningsområdets reducerade area (ha)  22  

Anläggningsyta/Ared (rek. >100)  18  

Ndap (rek. 1-3)  0.37  

Ytbelastning årligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h)  0.04  

Ytbelastning vid dimensionerande flöde, 90% av 
årsflöde (rek. <0,6) (m/h)  

2.43  

Djup permanent vattenvolym (m)  1,5  

Omkringliggande mark (RH2000)  +8 till +7  

VG befintlig ledning inlopp (RH2000)  Ca +9  

/ 

r 

I 
;I,). 

/ ~ ,A 

ike an assas ._ ~ 
en,, ' \ 

'l > ! 
I~ 



 2021-04-27 
 
 

SID 19 (36) 

 
 

  

 

3.5.5. Åtgärder för att minska tillförseln av PFAS 
För att uppnå god kemisk status i Igelbäcken behöver tillförseln av kvicksilver, PBDE och 

PFAS-ämnen minska, framförallt det av PFAS ämnena som finns uppmätt i höga halter, 

nämligen PFOS. För kvicksilver och PBDE har vattenmyndigheten gett ett undantag i form 

av mindre strängt krav då det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer 

som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Ämnena återfinns i de flesta svenska vatten och 

påverkan består framförallt av atmosfärisk deposition. PFAS är däremot ett lokalt problem 

där källan/källorna finns inom Igelbäckens avrinningsområde. 

 

I Igelbäcken har framförallt höga halter av PFOS uppmäts (120 ng/l), vilket är uppåt 60 

gånger högre än miljökvalitetsnormen (0,65 ng/l) för inlandsytvatten. Halterna är som högst 

närmast brandövningsplatsen vid f.d. Barkarby flygfält, men är fortsatt höga nedströms, 

vilket kan tyda på ytterligare källor nedströms. 

 

PFAS-föroreningar är svåra och dyra att åtgärda. En av de vanligaste metoderna för att 

åtgärda PFAS-förorening i mark är schaktning följt av deponering, förbränning eller tvätt av 

de förorenade massorna. Eftersom PFAS- ämnen är mycket vattenlösliga kan föroreningen 

röra sig över stora områden. När föroreningen spridit sig till grundvatten krävs pumpning 

genom aktivt kol och/eller granulärt aktivt kol av bambu under mycket lång tid. Kolfilter 

används exempelvis vid rening av dag- och dräneringsvatten vid flera större flygplatser i 

Sverige.  

 

Under 2020 startade Solna upp ett projekt i Igelbäcken för rening av PFAS tillsammans med 

ett forskningsbaserat företag. Inom ramen för projektet planterades över 700 starrplantor 

längst med en sträcka på cirka 500 meter i Igelbäcken. De utplanterade starrväxterna har i 

labbmiljö visat sig vara effektiva på att ta upp PFAS- föroreningar ur vattnet, och nu testas 

metoden i verklig miljö i Igelbäcken. Genom att skörda växterna på hösten är förhoppningen 

att föroreningarna avlägsnas från bäcken. Projektet avslutas 2021 och ska därefter utvärderas. 

Visar sig metoden effektiv för rening PFAS kan årlig skörd av växterna och utökad planering 

starrväxten för fortsatt rening av PFAS i Igelbäcken vara aktuell.   

3.5.6. Övriga relevanta åtgärder 
Nedan presenteras ett antal övriga åtgärder som är aktuella att genomföras inom Igelbäckens 

avrinningsområdet. Vissa åtgärder ligger enbart på Solna att genomföra men många är också 

viktiga samarbetsprojekt med de övriga kommunerna inom avrinningsområdet.  

 

Åtgärder genom miljötillsyn: 

• Utökad tillsyn i tidigare och befintliga verksamheter som deponier och platser där 

övning med brandskum har använts (exempelvis tidigare militär verksamhet).  

• Tillsyn på och information till koloniområdet vid Igelbäcken för minskad spridning 

av kemikalier, näringsgödsel samt utsläpp av dräneringsvatten. 
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• Utökad tillsyn kopplat till begravningsplatsen i Sörentorp och djurhållare inom 

avrinningsområdet. 

• Tillsyn av ledningsnät och bräddningspunkter i anslutning till Igelbäcken.  

 

Bekämpning av invasiva arter: 

• Fortsatt bekämpning den invasiva jättelokan som idag finns på sträckan mellan E4an 

och järnvägen.  

• Ingen utsättning eller återutsättning (exempelvis vid provfiske) av den invasiva arten 

signalkräfta. 

 

Hantering av bäver: 

• Framtagning av en kommungemensam förvaltningsplan för bäver.  

 

Fortsatta utredningar: 

• Flödesmätningar och en hydrologisk utredning som kan ge svar på hur mycket vatten 

som leds bort från bäcken idag, och hur mycket vatten som skulle behöva tillföras till 

bäcken för att förbättra livsmiljön för vattenlevande organismer.   

• Analyser av fisk från Igelbäcken och i Säbysjön med avseende på miljögiftsinnehåll 

• Sedimentprovtagning i bäcken och i Säbysjön för att avgöra hur mycket av PFAS 

föroreningen som finns där jämfört med i vattenfas.  

4. Edsviken  

4.1. Avrinningsområde och status 
Edsvikens avrinningsområde inkluderar även Igelbäcken och omfattar totalt sex kommuner; 

Danderyd, Sollentuna, Solna, Stockholm, Järfälla och Sundbyberg. Avrinningsområdet i 

Solna direkt till Edsviken är cirka 92 hektar stort och består till största delen av naturmark, 

med ett bostadsområde och delar av Norrtäljevägen och Stocksundsbron vid trafikplats 

Bergshamra. Strandzonen längs med Edsviken i Solna är till största delen naturlig och 

dagvatten avrinner diffust.  

Edsviken har enligt VISS1 otillfredsställande ekologisk status, dålig enligt kommunal 

miljöövervakning som tar med fler parametrar som exempelvis bottenfauna. Edsviken 

uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemen är bland annat övergödning, syrefattiga 

förhållanden, morfologiska förändringar och för höga halter av miljögifter såsom antracen 

och TBT.  

Båtbottenfärger är en källa för föreningarna av bland annat TBT, koppar, zink och bly. 

Tidigare var båtbottenfärger med TBT, tributyltenn, tillåtna, och finns troligen fortfarande 

kvar på många båtar i Edsviken. I Edsvikens avrinningsområde i Solna finns inga större 

 
1 Vatten InformationsSystem Sverige. Det är vattenmyndighetens webbplats där beslutade miljökvalitetsnormer 
och bedömd statusklassning för alla vattenförekomster presenteras.  
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båtuppläggningsplatser eller småbåtshamnar. 

 

 
Figur 13. Avrinningsområde direkt till Edsviken (mörkblå) och via Igelbäcken (ljusblå) 

(Vatteninformationssystem Sverige, 2018).  

Edsvikens karterade avrinningsområden inom Solna visas i Figur 14. Karta över alla 

delavrinningsområden i Solna finns i Bilaga 1. 
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Figur 14. Edsvikens karterade avrinningsområden inom Solna E1-E6 (grön). 

Karterad markanvändning i Edsvikens avrinningsområde inom Solna visas i Figur 15. Karta 

över all markanvändning i Solna finns i Bilaga 2. 

 
Figur 15. Karterad markanvändning i Edsvikens avrinningsområde inom Solna 
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Flera vattendrag mynnar ut i Edsviken. Järva dagvattentunnel, som tar med sig flöden från 
delar av Igelbäckens naturliga avrinningsområde, har också sitt utlopp i Edsviken. 
Vattenutbytet mellan de tre bassängerna (Landsnora, Skogsvik och Svalkan) i Edsviken är 
stort. Även ett vattenutbyte med Lilla Värtan sker. Vattenutbytet innebär att en stor del av 
den fosfor som tillförs Edsviken exporteras till Lilla Värtan som alltså tar emot mer fosfor 
från Edsviken än tvärtom. Att utföra åtgärder i Edsviken och dess avrinningsområde skulle 
därmed även bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Lilla Värtan samt Stockholms 
innerskärgård som helhet.  

4.2. Förbättringsbehov 
Kvalitetskraven är god ekologisk och kemisk status till 2027. Genom simuleringar har ett 

totalt beting räknats fram för Edsviken som ligger på cirka beting på 654 kg fosfor/år och 

inkluderar belastningen från atmosfärisk deposition. Detta fördelades sedan mellan 

Danderyd, Stockholm, Solna och Sollentuna. Solnas förbättringsbehov av fosfor till 

Edsviken är 16 kg/år. Av dessa 16 kg beräknas 9 kg tillföras som luftburna föroreningar. 

Mängden luftburen fosfor beräknas teoretiskt fördelas jämt över den direkta vattenytan. Det 

är svårt att föreslå direkta åtgärder för denna luftburna fosfor i själva Edsviken. Det är 

samtidigt även svårt att hitta bra och relevanta placeringar för åtgärder på land. Åtgärder för 

dagvattenhantering uppströms föreslås i Solna för minst 7 kg fosfor.   

Reduktion behöver även ske av de miljögifter som överskrider gränsvärdena och bidrar till ej 

god kemisk status. För att åtgärda dessa föroreningar krävs rening av dagvatten och 

efterbehandling av förorenad mark och sediment. 

4.3. Planerad bebyggelse 
Inga kända planerade om-, till-, eller nybyggnationer finns inom Solnas avrinningsområde till 

Edsviken. 

4.4. Befintliga och planerade åtgärder 
Inga befintliga reningsanläggningar för dagvatten finns inom Solnas avrinningsområde till 

Edsviken.  

4.5. Åtgärdsförslag Edsviken 
Åtgärderna för Edsviken, utifrån förbättringsbehoven, fokuserar på att åtgärda 

dagvattenpåverkan och att uppnå det beting för fosfor som Solna har att förhålla sig till.  

4.5.1 Trafikverkets dagvatten 
Vid Trafikplatsen vid Bergshamra planerade Trafikverket en ny gång- och cykelbro med 

påfarter samt att befintlig vägbro skulle breddas. I samband med detta planerades en 

dagvattenanläggning vid brofästet på Solnas sida. Denna anläggning skulle då rena dagvatten 

från trafikplatsen och bron och visas i Figur 16. Det är i dagsläget osäkert om eller när denna 

anläggning kommer bli av. Det är dock en viktig åtgärd att rena detta förorenade dagvatten.  
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Figur 16. Planerad dagvattenanläggning vid Stocksundsbron (Trafikverket, 2017). 

 

Reningseffekten av anläggningen visas i Tabell 5 och har inkluderats i åtgärdsförslagen. 
 
Tabell 5. Reningseffekt för befintligt dike och föreslagen anläggning (Trafikverket, 2017). 

Reningseffekt (%) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Befintligt dike 25 6 35 17 13 30 15 31 5 49 65 5 5 

Biofilter 55 34 81 62 79 85 43 75 48 70 58 80 80 

 

4.5.1 Dagvattenanläggning vid Svedenbadet  
Två dagvattenledningar leder idag ut dagvatten direkt till Edsviken. Vid en av dessa ledningar 

finns utrymme och möjlighet för en dagvattenåtgärd. Nedan Svedenbadet i Bergshamra. 

Från utloppet leds dagvattnet vidare ned för en sluttning i ett naturligt dike. Diket omges av 

stora träd, rötter och innefattar flertalet platånivåer. Platåerna medför att dagvattnet delvis 

bromsas upp på sin väg ned mot Edsviken, se Figur 17.  

I I I I 11 111 I I I I 
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Figur 17: Bild på naturligt dike. Vy upp mot Svedenbadet. Bild från Sweco rapport, LÅP Edsviken Bilaga Solna.  

Föreslagen anläggning är specialanpassad för det befintliga diket med målet att de naturliga 

formerna på diket behålls. Diket uppgraderas och platånivåerna förses med dämmen som 

skapar mindre permanentvolymer. I permanentvolymerna tillåts dagvattnets föroreningar att 

sedimentera. Principen är flertalet seriekopplade dammar där en nedströms placerad damm 

får vatten som redan renats i en uppströmsliggande damm. 

 

Totalt bedöms den tillgängliga permanentytan kunna uppgå till 70 m2 vilket ger en 

reningseffekt på 70 % motsvarande en årlig fosforreduktion på 5,2 kg. Föreslagen placering 

av anläggningen visas i figur 18.  
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Figur 18: Avrinningsområde till åtgärdsförslaget vid Svedenbadet.  

4.6. Beräkningar 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) för respektive vattenförekomst, med och utan 

föreslagna platsspecifika åtgärder, har utförts med hjälp av StormTac. Se avsnitt 1.2.1 för 

mer information.  

4.6.1. Indata 
Markanvändningen för delavrinningsområdena visas i Tabell 11.  
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Tabell 6. Markanvändningen för delavrinningsområdena till Edsviken. 
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E1  35.8  0.04  0.01  0  0  0  0  35.9  

E2  28.3  0  0  0  0  0  0  28.3  

E3  7.9  0  4.72  0  0  0  0  12.7  

E4  3.9  0  1.20  0  0  0  0  5.12  

E5  2.4  0  0.76  0  0  0.01  0  3.19  

E6  1.2  0  0.51  0  0.22  3.4  0.52  5.86  

Totalt 79.7  0.04 7.2 0 0.22 3.41 0.52  

4.6.2. Föroreningsbelastning 
Föroreningsbelastningen har beräknats för respektive delavrinningsområde och visas i Tabell 

7.  

 

Tabell 7. Befintlig föroreningsbelastning (kg/år) från avrinningsområde utan åtgärdsförslag. 
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E1  kg/år  0.85  13  0.099  0.21  0.53  0.0035  0.059  0.09  0.00026  460  4.3  0.0016  

E2  kg/år  0.63  9.7  0.075  0.16  0.4  0.0026  0.046  0.07  0.0002  350  3.2  0.0012  

E3  kg/år  4.5  29  0.23  0.48  1.6  0.01  0.18  0.16  0.00042  1100  11  0.0086  

E4  kg/år  1.2  8  0.063  0.13  0.43  0.0028  0.049  0.045  0.00012  300  2.9  0.0023  

E5  kg/år  0.78  5.2  0.044  0.091  0.32  0.0018  0.033  0.03  0.000082  200  1.9  0.0016  

E6  kg/år  8.2  60  1.1  2.5  17  0.015  0.68  0.58  0.0018  4200  23  0.05  

Tot  kg/år  16.1  124.9  1.61  3.57  20.2  0.035  1.04  0.975  0.0028  6610  46.3  0.065  

4.6.3. Reningseffekt för föreslagna platsspecifikaåtgärder 
Resultaten i Tabell 8 visar att med de två förslagna åtgärderna inom Edsvikens 

avrinningsområde uppnås det totala betinget för fosfor som kan hanteras i 

dagvattenanläggningar. 
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Tabell 8: Avskild mängd fosfor (kg/år) för respektive föreslagen anläggning 

Anläggning Anläggningstyp Avskild mängd fosfor 

(kg/år) 

Trafikverkets åtgärd Dike + damm 3,2 

Dagvattenanläggning 

vid Svedenbadet 

Dike med 

dämmen 

5,2 

 

4.6.4. Åtgärd för internbelastning 
År 2018 genomfördes en utredning för att undersöka hur mycket fosfor som finns lagrat i 
Edsvikens sediment och som kommer att frigöras till vattnet med tiden. Det har 
beräknats att Edsvikens läckagebenägna fosfor i sedimentet och bottenvattnet i 
medeltal uppgår till 5,8 g fosfor/m2. Fällning av den läckagebenägna fosforn till 

Edsvikens sediment föreslås som åtgärd for att hejda internbelastningen.  

 

Åtgärd för att minska internbelastningen är inte beslutad men fällning med aluminiumklorid 

är en väl beprövad metod, även på kustvatten. Det är samma metod som användes i 

Brunnsviken och i Björnöfjärden på Värmdö.  

4.6.5. Övriga relevanta åtgärder 
Nedan presenteras ett antal övriga åtgärder som är aktuella att genomföras inom Edsvikens 

avrinningsområdet. Vissa åtgärder ligger enbart på Solna att genomföra men många är också 

viktiga samarbetsprojekt med de övriga kommunerna inom avrinningsområdet.  

 

Åtgärder genom miljötillsyn: 

• Tillsyn trafikdagvatten och större parkeringsytor 

• Tillsyn förorenade områden 

• Tillsyn och information till handelsträdgårdar i avrinningsområdet 

• Tillsyn VA-ledningsnät  

 

Fortsatta utredningar: 

• Spåra felkopplingar i ledningsnätet. Det är inte helt ovanligt att avloppsledningar 
felaktigt kopplas in på dagvattennätet, vilket leder till att avloppsvatten leds ut i 
recipienter orenat. Tyvärr händer det även att felkopplingar sker vid nybyggnad. 
Genom spårning av fekala bakterier i dagvattnet kan sådana felaktiga inkopplingar 
spåras och åtgärdas. 
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5. Lilla Värtan 

5.1. Avrinningsområde och status 
Lilla Värtans direkta avrinningsområde omfattar delar av Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna 

och Stockholms kommuner. Under 2021–2022 kommer underlag till ett gemensamt lokalt 

åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen att tas fram.  

 

Från centrala delarna av Bergshamra avleds dagvattnet idag primärt via en D600-ledning mot 

Lilla Värtan, genom självfall bräddar det mesta av detta dagvatten ut till en D300-ledning och 

vidare till den dagvattendamm som anlades 2019 vid Pumphusängen och leds sedan vidare 

till Brunnsviken. Endast vid höga flöden bräddas det i ledningen till Lilla Värtan. Aktuellt 

område blir då bostadsområdena närmast vattnet och delar av Norrtäljevägen och är 

utgångspunkten för föroreningsberäkningar.  

Lilla Värtan har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemen är 

bland annat övergödning, syrefattiga förhållanden, morfologiska förändringar och för höga 

halter av miljögifter såsom antracen, bromerade difenyleter, kvicksilver, dioxiner, PFOS och 

TBT.  

Båtbottenfärger är en källa för föreningarna av bland annat TBT, koppar, zink och bly. 

Tidigare var båtbottenfärger med TBT, tributyltenn, tillåtna, och finns troligen fortfarande 

kvar på många båtar. I Lilla Värtans avrinningsområde i Solna finns flera 

båtuppläggningsplatser och småbåtshamnar. 

 

 
Figur 19. Avrinningsområde till Lilla Värtan (Vatteninformationssystem Sverige, 2018). 
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Lilla Värtans karterade avrinningsområden inom Solna visas i Figur 19. Delar av LV5 leds till 

dagvattendammen vid Pumphusängen. Karta över alla delavrinningsområden i Solna finns i 

Bilaga 1. 

 

 
Figur 20. Lilla Värtans karterade avrinningsområden inom Solna LV1-LV5 (lila). 

Karterad markanvändning i Lilla Värtans avrinningsområde inom Solna visas i Figur 21. 

Karta över all markanvändning i Solna finns i Bilaga 2. 
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Figur 21: Karterad markanvändning i Lilla Värtans avrinningsområde inom Solna 

5.2. Förbättringsbehovet 
Miljökvalitetsnormerna för Lilla Värtan till 2027 är måttlig ekologisk status och god kemisk 

status (med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver). God ekologisk status med 

avseende på endast näringsämnen ska uppnås till 2027. Däremot anses det inte rimligt att 

uppnå övergripande god ekologisk status på grund av hamnverksamheten och den påverkan 

den har på de hydromorfologiska faktorerna.  

Enligt VISS är den direkta totala belastningen av fosfor från land 668 kg/år Enligt 

beräkningar är Solnas belastning av fosfor till Lilla Värtan cirka 14 kg/år. 

Förbättringsbehovet enligt VISS är 36% för fosfor och därmed blir Solnas förbättringsbehov 

för fosfor cirka 5 kg/år.   

Reduktion behöver även ske av de miljögifter som överskrider gränsvärdena och bidrar till ej 

god kemisk status. För att åtgärda dessa föroreningar krävs rening av dagvatten och 

efterbehandling av förorenat mark och sediment. 

5.3. Planerad bebyggelse 
Kvarteret Triangeln, vid bron mellan vattenförekomsterna Brunnsviken och Lilla Värtan, 

byggs om från parkeringshus till bostadshus. 70 nya lägenheter i två byggnader med 

underliggande garage ersätter dagens byggnad. Stadens dagvattenstrategi följs med 20 mm 

fördröjnings krav på dagvatten inom kvarteret. En dagvattenledning kommer dras om och få 

nytt utlopp, närmare Ålkisktan, än tidigare. Flödet i denna ledning är litet och bidrar endast 

med vatten vid högflöden.  

5.4. Befintliga och planerade åtgärder 
Befintliga reningsanläggning för dagvatten finns vid Pumphusängen intill Brunnsviken. Till 

dagvattendammen leds idag delar av dagvatten som annars skulle tillföras Lilla Värtan. Det är 

en större sedimentationsdamm som renar dagvatten från stora delar av Bergshamra. 
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Figur 22: Sedimentationsdammen vid Pumphusängen i Bergshamra, Solna.  

5.5. Beräkningar 
Beräkning av föroreningsbelastning (kg/år) för respektive vattenförekomst, med och utan 

föreslagna platsspecifika åtgärder, har utförts med hjälp av StormTac. Se avsnitt 2 för mer 

information.  

5.5.1. Indata 
Markanvändningen per delavrinningsområde i Lilla Värtan visas i Tabell 9. 
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Tabell 9. Markanvändningen per delavrinningsområde 
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LV1  0.05  0  0  0.72  0  0  0  0.77  

LV2  0.51  0  0.32  0.54  0  0.07  0.55  1.99  

LV3  0  0  0.69  6.14  0  0  0  6.83  

LV4  0  0  3.59  0  0  0  0  3.59  

LV5  1.21  0  4.80  0  0  0  0.82  6.83  

Totalt 1.77  0  9.4  7.4  0  0.07  1.37   

5.5.2. Föroreningsbelastning 
Föroreningsbelastningen har beräknats för respektive delavrinningsområde och visas i Tabell 

10.  

 

Tabell 10. Befintlig föroreningsbelastning (kg/år) från avrinningsområde utan åtgärdsförslag. 

A
v
rin

n
in

g
s

o
m

rå
d

e
  

E
n

h
e

t  

F
o

s
fo

r (P
)  

K
v
ä
v
e
 (N

)  

B
ly

 (P
b

)  

K
o

p
p

a
r (C

u
)  

Z
in

k
 (Z

n
)  

K
a
d

m
iu

m
 (C

d
)  

K
ro

m
 (C

r)  

N
ic

k
e
l (N

i)  

K
v
ic

k
s
ilv

e
r (H

g
)  

S
u

s
p

e
n

d
e

ra
d

e
 

p
a

rtik
la

r (S
S

)  

O
lja

  

P
A

H
  

LV1  kg/år  0.26  2.3  0.012  0.026  0.11  0.00061  0.0071  0.0089  0.000021  59  0.5  0.00072  

LV2  kg/år  1.7  12  0.2  0.44  2.8  0.0034  0.12  0.11  0.00032  760  4.5  0.0089  

LV3  kg/år  2.9  24  0.13  0.29  1.1  0.0065  0.085  0.095  0.00023  640  5.7  0.0073  

LV4  kg/år  3.3  20  0.16  0.33  1.1  0.0073  0.13  0.1  0.00028  760  7.5  0.0063  

LV5  kg/år  6  38  0.45  0.96  4.9  0.013  0.31  0.26  0.00075  1900  15  0.019  

Totalt  kg/år  14.1  96  0.95  2.04  10  0.0308  0.65  0.57  0.0016  4119  33  0.042  

 

5.5.3. Reningseffekt för platsspecifika nedströmsåtgärder 
Lilla Värtan har ett utbyte av ämnen med Edsviken och Edsviken belastas i sin tur av 

Igelbäcken. Åtgärder inom dessa vattenförekomsters avrinningsområden kommer därför 

bidra till att förbättra statusen även i Lilla Värtan. Avrinningsområdet till vattenförekomsten 

inom Solna är litet. Störst påverkan är troligtvis den interna belastningen (se 5.5.4) och den 

båtverksamhet som finns. Därför föreslås inga platsspecifika åtgärder inom 

avrinningsområdet till denna vattenförekomst.   
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5.5.4. Åtgärda intern belastning 
Under 2020 genomförde Stockholm stad en analys av bottensedimentens total halt av fosfor. 
Rapporten kom fram till att det finns djupare bottnar som är väl värt att behandla med 
fällningskemikalier för att stoppa den interna belastningen. Sedimentundersökningen visade 
att förrådet av den fosfor som kommer att frigöras till vattenmassan är organiskt bunden och 
uppgår till i medeltal 4,7 g fosfor/m2. Då vattenförekomsten har relativt kraftiga strömmar i 
sunden mellan öarna behöver detta med en eventuell fällning utredas vidare.   

 

Fällning med aluminiumklorid är en väl beprövad metod, även på kustvatten. Det är samma 

metod som användes i Brunnsviken och i Björnöfjärden på Värmdö. Då det planeras en 

fällning i Edsviken kan det bli aktuellt att samköra dessa åtgärder då de båda vattnen 

påverkar varandra starkt.  

5.5.5. Övriga relevanta åtgärder 
Nedan presenteras ett antal övriga åtgärder som är aktuella att genomföras inom Lilla 

Värtans avrinningsområde. Vissa åtgärder ligger enbart på Solna att genomföra men många 

är också viktiga samarbetsprojekt med de övriga kommunerna inom avrinningsområdet.  

 

Åtgärder genom miljötillsyn: 

• Tillsyn trafikdagvatten och stora parkeringsytor 

• Tillsyn förorenade områden. 

• Tillsyn och information till båtklubbar i avrinningsområdet gällande användandet av 

båtbottenfärger, tvätt av båtar samt markföroreningar.  

 

Fortsatta utredningar: 

• Spåra felkopplingar i ledningsnätet. Det är inte helt ovanligt att avloppsledningar 
felaktigt kopplas in på dagvattennätet, vilket leder till att avloppsvatten leds ut i 
recipienter orenat. Tyvärr händer det även att felkopplingar sker vid nybyggnad. 
Genom spårning av fekala bakterier i dagvattnet kan sådana felaktiga inkopplingar 
spåras och åtgärdas. 
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Bilaga 1: Samtliga avrinningsområden   
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Bilaga 2: Markanvändning avrinningsområde 

Teckenförkl~ring 

Markanvändning Ky,togård 

□ Rcrfomilpbo5tooer Spyto. 

D Gtönyta D Sc,örooride 

- K\$lgatd D V~'"""1mde 
D KcnlO< cch l<lndel D Väg 

ou..ou~ 1~ '4 - =--=----====----"""""' N 

A 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-10-03 

 TND/2022:977 
 
 
 

Beslut om initiering av upphandlingsarbete avseende upphandling 
av Ramavtal Säkerhetsinstallationer 
 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska förvaltningen har behov av att upphandla ett ramavtal för säkerhetsinstallationer.  
 
Tekniska förvaltningen har tidigare upphandlat ramavtal för säkerhetsinstallationer men valde att 
invänta inköpscentralen Adda:s upphandling avseende ramavtal för Säkerhetsteknik 2020 istället 
för att upphandla behovet själva. Efter att Adda avslutat upphandlingen samt tecknat avtal 
konstaterades det att Addas ramavtal inte fullt ut kunde möta Tekniska förvaltningens behov. 
 
Ramavtalet som tekniska förvaltningen nu önskar upphandla omfattar entreprenader av 
varierande storlek för utbyte, nyinstallation, planerat underhåll av säkerhetsinstallationer inklusive 
beredskap och jour avseende säkerhetsinstallationer.  
 
Avtalstiden uppskattas till uppgå till maximalt 4 år inklusive förlängningsoptioner. 
 
Avtalsvärdet uppskattas uppgå till 10 MSEK. 
 
Råsunda Förstads AB kommer ingå som avropsberättigad part på ramavtalet. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna initiering av upphandlingsarbete i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
Catarina Ericsson   Erik Gunnarsson  
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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