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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av PP Pension genomfört en konsekvensbedömning av en 
detaljplan mottagen 2021-08-03. Konsekvensbedömningen är baserad på en trädinventering och 
utredning gällande spridningssamband som Ekologigruppen genomfört gällande Albygård. Syftet 
med denna konsekvensbedömning har varit att skapa ett underlag för att i planeringsstadiet kunna 
ta hänsyn till ekologiska aspekter i detaljplanearbetet. Bedömningen ska mer specifikt utröna 
konsekvenserna av planförslaget på spridningssamband och träd i Albygård, liksom vilka 
naturvårdsträd och alléträd som kan behöva särskilda anpassningar i samband med utformningen av 
det nya bostadsområdet samt vilka förstärkningsåtgärder som kan vara aktuella i området Albygård. 

Vid konsekvensbedömningen gällande påverkan på ekologiska värden inom detaljplan Albygård 
använder Ekologigruppen en skala för att olika delar inom en detaljplan med olika nivåer av 
konsekvenser bättre ska motsvara verkligheten. Skalan delar in påverkan i mycket stora, stora, 
märkbara eller små konsekvenser. Konsekvenser kan vara antingen negativa eller positiva. I de fall där 
konsekvenserna av en handling kopplar till lagstiftning eller miljömål kommenteras detta ytterligare. 
De gröna sambanden i Solna stad hänger samman med den gröna infrastrukturen över hela 
kommunen, men även med de samband som finns utanför kommungränsen. Ekologiska samband 
och gröna nätverk känner således inte administrativa gränser, därför kan förändringar inom Solna 
stad påverka förutsättningar för den biologiska mångfalden både inom kommunen och i 
angränsande kommuner så som Sundbybergs kommun och Stockholms kommun. Både Solna stad 
och Stockholms stad har flera mål som kopplar till biologisk mångfald inom sina respektive 
miljöstrategier. Flera av dessa är relevanta för detaljplanen och området kring Albygård. 

Planförslaget tar i anspråk relativt få objekt med höga naturvärden och gör inte heller ett kraftigt 
intrång i djur och växters rörelsefrihet. Därför anses de negativa konsekvenserna för 
upprätthållandet av ekologiska funktioner inom detaljplaneområdet vara små. Men vid utbyggnad 
av dessa områden behöver ekologiska kvalitéer särskilt mycket hänsyn. Det har att göra med att 
spridningssambanden mellan Solnas västra delar, Hagaparken och Stockholm i dagsläget är 
ansträngt. Ytterligare ingrepp i ädellövslevande insekters rörelsefrihet mellan Hagaparken i östra 
delen av Solna och Solnas västra delar kan innebära minskade möjligheter för populationer att röra 
sig mellan livsmiljöer, därför bör försiktighetsåtgärder beaktas vid exploatering av dessa områden.   

Anpassningar gällande naturvårdsträd och alléträd föreslås, liksom förstärkningsåtgärder i form av 
faunadepå, nya alléträd (lönnar) och att utreda huruvida gröna tak kan etableras. 
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Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av PP Pension genomfört en konsekvensbedömning av en 
detaljplan mottagen 2021-08-03. Konsekvensbedömningen är baserad på en trädinventering och 
utredning gällande spridningssamband som Ekologigruppen genomfört gällande Albygård.  

Syftet med denna konsekvensbedömning har varit att skapa ett underlag för att i planeringsstadiet 
kunna ta hänsyn till ekologiska aspekter i detaljplanearbetet. Bedömningen ska mer specifikt utröna 
konsekvenserna av planförslaget på spridningssamband och träd i Albygård, liksom vilka 
naturvårdsträd och alléträd som kan behöva särskilda anpassningar i samband med utformningen av 
det nya bostadsområdet samt vilka förstärkningsåtgärder som kan vara aktuella i området Albygård. 

Albygård ligger vid Skytteholm, nära Solna centrum (figur 1). Området är ca 1,8 ha och utgörs av 
ett bostadskvarter med träd och buskar. I dagsläget finns fyra större hus placerade inom området 
och strax söder om detaljplaneområdet ligger järnvägsanläggningen Mälarbanan. I dagsläget finns 
stora gröna ytor i anslutning till detaljplaneområdet, vilket skapar förutsättningar för djur- och 
växtliv, samt rekreation.  

Planförslaget innebär att 2 huskroppar tillkommer, samtidigt som lokalgatan vidgas vilket innebär 
att ca 3000 kvadratmeter hårdgjord mark tillkommer. Utöver det byggs volymen mot 
Huvudstavägen på, vilket innebär att 12 alléträd behöver avverkas. (figur 2). 

 

Figur 1. Albygård ligger vid Huvudstagatan, nära inpå Solna centrum. Flera grönytor, bland annat Huvudstafältet, ligger i 
närheten av området. 

 
  

 

 

 



Konsekvensbedömning Albygård 
2022-09-12 
slutversion 

6 (15) 

 

Konsekvensbedömning 
Vid konsekvensbedömningen av påverkan på ekologiska värden inom detaljplan Albygård använder 
Ekologigruppen en skala för att olika delar inom en detaljplan med olika nivåer av konsekvenser 
bättre ska motsvara verkligheten. Skalan delar in påverkan i mycket stora, stora, märkbara eller små 
konsekvenser. Konsekvenser kan vara antingen negativa eller positiva. I de fall där konsekvenserna av 
en handling kopplar till lagstiftning eller miljömål kommenteras detta ytterligare.  

I och med att området ligger inom spridningssambanden mellan Solna stads västra delar och 
Nationalstadsparken gör analysen avtramp i ett mellankommunalt samband. Förändringarna inom 
området påverkar därför inte bara förutsättningarna för biologisk mångfald inom Solna stad utan 
även till angränsande kommuner. I detta fall går spridningssambandet mellan Solna stad och 
Stockholm stad. Både Solna stad och Stockholms stad har flera mål som kopplar till biologisk 
mångfald inom sina respektive miljöstrategier. Flera av dessa är relevanta för detaljplanen och 
området kring Albygård. 

Nedan beskrivs och bedöms i tur och ordning hur skyddsvärda träd respektive spridnings-
sambanden påverkas av planförslaget, för att sedan sammanfatta resultaten av bedömningarna i en 
övergripande konsekvensbedömning.  

Skyddsvärda träd 
Inom området har en trädinventering genomförts av Ekologigruppen. Under inventeringen av träd 
återfanns två skyddsvärda träd (klass 2) och elva värdefulla träd (klass 3), men inga särskilt 
skyddsvärda träd (klass 1) påträffades vid inventeringen. Endast särskilt skyddsvärda träd är 
skyddade av miljöbalken, men även övriga naturvårdsträd behöver bevaras för att gamla träd med 
höga värden ska finnas i framtiden. Inom närområdet finns flera ädellövsmiljöer som bidrar till den 
sammanhängande stadsbilden mellan nationalstadsparken och Solna västra delar. 

Planens påverkan på träd 
Planförslaget innebär att 18 träd påverkas negativt eller avverkas (figur 2). Av de träd som planeras 
påverkas eller avverkas är fem klassade som värdefulla träd (klass 3). Tre av de värdefulla träden 
planeras avverkas enligt planförslaget. Övriga skyddsvärda träd är ej berörda av den nya 
detaljplanen vilket bedöms viktigt för att upprätthålla den biologiska mångfalden i området och 
bibehålla spridningssambanden mellan Solnas västra delar, Hagaparken och Stockholm. 
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Figur 2. De träd som riskerar att påverkas eller tas bort i samband med byggnationen är i huvudsak den allérad som 
ligger längst med Huvudstavägen. 

Lagstiftning gällande träd: biotopskyddad allé  
Nedan behandlas hur lagskydd påverkar naturmiljöerna inom detaljplanen. Här analyseras vilka krav 
som ställs utifrån lagar och handlingsplaner för bevarandet av biologisk mångfald.  

Detaljplaneområdet är omgärdat av en allé med naturvårdsträd. Alléer omfattas av ett generellt 
biotopskydd som regleras genom bestämmelser i 7 kapitlet 11 § miljöbalken (1998:808) och 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken som reglerar frågor om 
biotopskyddsområden. För att göra ingrepp i naturmiljöer som omfattas av ett generellt 
biotopskydd måste dispens sökas enligt 7 kapitlet § 11 Miljöbalken. Vad som gäller vid 
dispensansökan för biotopskyddsområden är definierat i Miljöbalken 7 kapitlet § 11 andra stycket, 
men en förutsättning för att dispens ska medges är att det finns särskilda skäl för påverkan. I en 
naturmiljö som omfattas av biotopskyddet får man inte bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som kan skada naturmiljön, men om det finns särskilda skäl kan dispens från dessa förbud beviljas i 
det enskilda fallet.  

Planens påverkan på alléträd 
I detaljplanen planeras en ombyggnad av en parkering vid ett bostadshus i omedelbar närhet till 
flera alléträd. Detta betraktas som ett intrång på biotopskyddet då dessa träd kommer vara tvungna 
att avverkas eller förflyttas i samband med ombyggnationen. För att följa gällande lagstiftning 
behövs därför dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen. För att tilldelas dispens behöver en 
dispensansökan skickas in till länsstyrelsen, som sedan beslutar om att ge dispens eller ej. Gällande 
Albygård är träden inte särskilt stora och bedöms vara tämligen unga. Trots att alléträden är 
tillräckligt grova för att klassas som biotopskyddad allé samtidigt som de ligger i närheten av 
bostadshus är de troligtvis inte stora nog för att omfattas av undantaget från dispens gällande 
omedelbar närhet till bostadshus. Denna dispens kan ges om alléträden ligger nära byggnader som 
riskerar att skadas av träden. För att ta reda på om alléträden ändå omfattas av undantaget 
rekommenderas att man ansöker om ett förhandsbesked hos Länsstyrelsen. Detta görs genom att 
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mejla ”stockholm@lansstyrelsen.se och ange ”bedömning av biotopskyddad allé” i ämnesraden. I 
mejlet bifogas en karta där träden är numrerade, samt foton på träden där närliggande byggnader 
syns. Frågan som ska ställas är om allén ligger tillräckligt nära från bostadshusen för att omfattas av 
undantaget från biotopskyddet och då anses ligga i omedelbar närhet till bostadshus. Detta kan 
spara mycket tid eftersom man får ett förhandsbesked om dispens krävs eller ej.  

Konsekvensbedömning gällande skyddsvärda träd 
Endast ett fåtal värdefulla träd bedöms påverkas av planförslaget. Alléträd kan nyttjas som ledlinjer 
av fåglar och insekter och är därför viktiga, då de knyter samman grönstrukturer i ett annars sterilt 
landskap, träden i sig bedöms dock endast inneha ett visst värde. Konsekvensbedömningen av 
påverkan på ekologiska värden inom detaljplan Albygård gällande skyddsvärda träd bedömer 
Ekologigruppen att planförslaget innebär små negativa konsekvenser, med förutsättningen att nya 
alléträd planteras.  

Spridningssamband 

Ek- och ädellövträdsamband 
I planområdet vid Albygård förekommer flera ädellövsmiljöer, men området är inte identifierat som 
en värdekärna i de mellankommunala sambanden som visas i Miljöförvaltningen, Stockholms stad, 
habitatnätverk. I denna analys syns vilka viktiga värdekärnor inom habitatnätverket som är 
sammanlänkade över kommungränserna. I Ekologigruppens regionala spridningsanalys finns 
däremot viktiga spridningsstråk utpekade inom utredningsområdet. Dessa är med stor sannolikhet 
viktiga för spridningen av eklevande insekter mellan nationalstadsparken och de mer fragmenterade 
ädellövsmiljöerna i Solna och vidare mot Stockholm. Trots att de flesta träden inom planområdet 
inte har utvecklat många av de håligheter och andra strukturer som är viktiga för ädellövslevande 
insekter, fyller de alltså en funktion för insekternas rörelsefrihet. Utöver det så är dessa unga träd 
viktiga för successionen och skapar förutsättningar för att kunna bibehålla gamla ädellövsmiljöer i 
framtiden när de äldre träden dör.  
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Figur 3. Planområdet ligger i en del av de viktigaste spridningskorridorerna som binder samman Solnas västliga delar, 
Hagaparken och Stockholm. Genom området går ett spridningssamband mellan ädellövsområden i norr och söder om 
Albygård. 

Ingen lagstiftning gällande spridningssamband  
Nedan behandlas hur lagskydd påverkar naturmiljöerna inom detaljplanen. Här analyseras vilka krav 
som ställs utifrån lagar och handlingsplaner för bevarandet av biologisk mångfald.  

Att påverka spridningsmöjligheterna för olika artgrupper genom bebyggelse regleras inte i lag om 
påverkan inte rör skyddade arter. Men tydliga mål finns i Solna stads grönplan samt i strategi för 
Solna stads miljöarbete där det fodras att: ”När gröna ytor tas i anspråk för bebyggelse ska därför 
spridningskorridorer och gröna samband beaktas” (Solna stad 2015).  

Konsekvensbedömning gällande spridningssamband 
Spridningssambanden mellan de västra delarna av Solna, Hagaparken och Stockholm är i dagsläget 
ansträngt. Ytterligare ingrepp i ädellövslevande insekters rörelsefrihet mellan Nationalstadsparken 
och Solna stad kan innebära minskade möjligheter för populationer att röra sig mellan livsmiljöer.  

Alternativa placeringar av byggnaderna har undersökts i syfte att bredda den nordöstliga korridoren, 
för att på så sätt gynna de insekter som nyttjar passagen. Ekologigruppen menar att en sådan 
förändring inte skulle påverka spridningssambanden nämnvärt, varken på en lokal nivå eller 
regional nivå. Området idag tillåter att insekter kan passera mellan husen och en liten förändring i 
detaljplanen skulle ge en relativt liten förbättring. För att öka möjligheten för spridningen av 
ädellövslevande insekter finns andra sätt att gynna individerna, så som utplacering av död ved, 
plantering av ädellövträd eller att undanta området från exploatering. 

En förflyttning av byggnaden skulle däremot göra det möjligt att bevara en skogslönn, som är en 
del av ädellövsnätverket, vilket är positivt. Trädet är häckningsplats för en familj skator, men 
uppnår inte skyddsvärde på grund av sin ringa ålder. 
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Ekologigruppens konsekvensbedömning av påverkan på spridningssamband inom detaljplan 
Albygård är att de planerade ingreppen innebär små negativa konsekvenser på 
spridningssambanden, eftersom flertalet träd på innergården kommer vara kvar där det utpekade 
spridningssambandet går.  

Övergripande konsekvensbedömning 
Planförslaget innebär att få träd med relativt höga värden går förlorade och innebär att ett idag 
smalt spridningssamband blir ytterligare något smalare, vilket ger ett intrång i djur och växters 
rörelsefrihet. De övergripande negativa konsekvenserna för upprätthållandet av ekologiska 
funktioner inom detaljplaneområdet bedöms vara små, men vid utbyggnaden av delar av Albygård 
behöver särskilt mycket hänsyn tas till ekologiska kvalitéer. Detta eftersom spridningssambanden 
mellan Solnas västra delar, Hagaparken och Stockholm i dagsläget är ansträngt. Ytterligare ingrepp i 
ädellövslevande insekters rörelsefrihet mellan Solnas västra delar och Nationalstadsparken kan 
innebära minskade möjligheter för populationer att röra sig mellan livsmiljöer, därför bör 
försiktighetsåtgärder beaktas vid exploatering av Albygård.   
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Förslag till anpassningar 
I detta avsnitt ges förslag till anpassningar som kan vara aktuella för att uppfylla mål i Solna stads 
grönplan och strategi för Solna stads miljöarbete. Även åtgärder som kan vara aktuella i Stockholm 
stads handlingsplan för biologisk mångfald (Stockholms stad 2020) och mål kopplade till biologisk 
mångfald i Stockholms stads översiktsplan (Stockholms stad 2018), tas upp eftersom den gröna 
infrastrukturen löper mellan de båda kommunerna. 

Naturvårdsträd 
Följande generella åtgärder föreslås för naturvårdsträd och övriga träd i området. 

 Ta hänsyn till stam, rotsystem och krona för alléträd och skyddsvärda träd. Skydda träden från 
slitage samt planera byggnader, anläggningar och anläggningsarbeten på ett sätt som inte 
påverkar trädens rötter. Då grävning planeras ska ett avstånd på 15 gånger stamdiametern eller 
åtminstone 2 meter ut från kronan skyddas för att undvika negativ påverkan på träden. 
Frilagda rötter bör inte grävas eller slitas, utan skall beskäras och täckas över för att bevara 
fukten. Skydda även från slitage av tunga maskiner under anläggningstiden. På så sätt undviker 
man att kompaktera jorden kring träden. 

 Bevara i så stor utsträckning som möjligt alla skyddsvärda träd (Klass 2). 
 Säkerställ att det finns en blandning av gamla och unga träd inom området som säkrar 

föryngringen av ädellövsmiljöerna runt Albygård. 
 Se till att i så stor utsträckning som möjligt säkra att solinstrålningen för de bevarade träden 

inte påverkas av skuggning, skuggning förkortar livslängden hos träden.  
 För att bevara sparade träd för framtiden bör värdefulla träd regleras med marklovsplikt i 

detaljplanen. På så sätt regleras hanteringen av värdefulla träd i detaljplanen och trädens värde 
bevaras för framtiden. Detta skapar också potential för de bevarade träden att utveckla högre 
naturvärden. 

 Alléträd bör i möjligaste mån bevaras vid exploatering av området, i annat fall ersättas. 
Alléträden i området är troligen skyddade av biotopskydd och dispens krävs om träden riskerar 
att påverkas. 
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Förlag till förstärkningsåtgärder 

Faunadepå 
I dagens naturlandskap råder en generell brist på död ved. Inte minst i stadsmiljöer saknas den döda 
veden, trots att den utgör en viktig del av skogsmiljöernas biologiska mångfald. En opåverkad 
trädmiljö hyser en stor mängd murken och död ved som uppkommer av olika störningar så som 
skogsbränder, översvämningar och starka vindar. Dessa fenomen finns inte på samma sätt i 
stadsmiljöer och den döda ved som uppkommer forslas ofta bort för att inte störa stadens 
infrastruktur. Till följd av förlusten av död ved har en stor mängd vedlevande insekter hamnat på 
både svenska och internationella rödlistor. Betydelsen av död ved för den biologiska mångfalden 
lyfts fram i det nationella miljömålet ”Levande skogar”. Ett viktigt redskap för att uppnå miljömålet 
är att ge arterna förutsättningar att fullborda sin livscykel, genom att skapa områden med död ved i 
anslutning till trädmiljöer. Ett sätt att skapa dessa miljöer är att bygga faunadepåer (figur 4), något 
som har blivit vanligare på senare tid. Faundepåerna anläggs för att gynna den biologiska 
mångfalden, men samtidigt fyller de en funktion i att öka kunskapen om och lyfta fram den 
biologiska mångfalden för allmänheten.  

I Albygård skulle en faunadepå gynna de ädellövslevande insekter som nyttjar död och murken ved 
i sina larvstadier. De trädstammar som är grövre än 40 cm och behöver avverkas bör sparas för 
detta ändamål. Dessa träd bör även avverkas på ett sätt så att de kan placeras ut i så stora stycken 
som möjligt för att efterlikna naturligt fallna träd. Dessa stammar kan sedan placeras ut i högar på 
en eller flera olika solbelysta platser i området. Här kan man välja om man vill placera stammarna på 
en väl synlig plats med en skylt som upplyser om vedens värde för den biologiska mångfalden, eller 

Figur 4. Död ved saknas i dagens brukslandskap, men är en viktig del av många arters livscykel. Ett sätt att skapa 
sådana miljöer är att skapa faunadepåer genom att placera större stockar på lämpliga platser. 
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mer avskärmat från allmänheten. I de fall träden avverkas eller står för nära planerade byggnader 
kan träden förslagsvis omvandlas till högstubbar i stället för att helt avverkas.  

En högstubbe har stort värde för den biologiska mångfalden och uppkommer när man kapat ett 
träd på två till fem meters höjd i samband med avverkningen.  

Ekologigruppen har två förslag på lämpliga platser att uppföra faunadepåer i närheten av 
planområdet vid Albygård. Den första platsen är i den södra delen av Albygård, där faunadepån får 
stå mer avskilt. Det andra förslaget på placering av faunadepåer är mer centralt i bostadsområdet 
Albygård (figur 5). 

Figur 5. Förslag på lämpliga platser att uppföra faunadepåer på inom planområdet vid Albygård. Det södra området är 
mer avskilt, medan det norra förslaget är centralt i bostadsområdet. 

Nya alléträd 
För att bevara delar av områdets natursköna kvaliteter planeras en ny allé i samband med 
nybyggnationen av bostadshus runt Albygård. Detta kan potentiellt skapa goda förutsättningar för 
de arter vars habitat går förlorade i samband med avverkningen av de nuvarande träden. I och med 
husens placering och höjd kommer ljusinsläppet där allén placeras vara relativt litet. 
Ekologigruppen rekommenderar att man planterar en lindallé, dels för att det skulle kunna gynna 
flera ädellövslevande insekter, dels för att det inte bryter stadsbilden då området omkring Albygård 
innehåller flera populationer av ädellövträd. Antalet nya träd som planteras bör vara minst lika 
många som de träd som tas ner och planteras i ny allé, om detta inte är möjligt planteras träd inom 
exploateringsområdet på ett sådant sätt som återskapar de värden alléträden haft. Ytterligare 
rekommenderas att träden som planteras har en stamdiameter på omkring 30 till 35 cm, så att 
träden har en bättre chans att växa till sig under de skuggiga förhållandena.    

Nya träd 
Inom planområdet kan nya träd planteras som ersättning för de träd som tas ned. De träd som bör 
ersättas uppnår värdeklass 3 – värdefulla träd. Dessa bör förslagsvis planteras mellan de nya husen 
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där jordmånen är tjockare än i övriga delar av området. Förslagsvis planteras lika många nya träd 
som tas ned, för att kompensera för förlusten av habitat i området. Trädslaget bör vara skogslönn 
och skogsek med en stamdiameter om 30 till 35 cm, för att på så sätt upprätthålla 
ädellövssambanden inom området. Om det visar sig svårt att ersätta fällda träd kan dessa 
kompenseras med faunadepåer (se ovan).   

 

Gröna tak 
Ekologigruppen föreslår att möjligheten att skapa gröna tak undersöks, detta gynnar både 
människor, djur och klimat, samtidigt som gröna tak kan underlätta dagvattenhanteringen. Vid en 
sådan utredning är det viktigt att ta hänsyn till Solna stads rekommendationer att inte anlägga tunna 
gröna tak, utan istället fokusera på förutsättningar för tjockare gröna tack (>10 cm). Det finns även 
möjligheter att lägga faunadepåer på taken, för att bättre utnyttja dessa ytor.     
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