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Reviderad - Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, 
ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024 och 2025. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för 
staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål: 

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

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

• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

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

 

Kommunfullmäktige har även beslutat om tolv uppdrag till kommunstyrelsen 2023. 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och 
löneuppräkningar (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad 
fakturahantering samt justeringar för personal som har bytt förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i 
Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och 
välfärdsteknik. 
 
Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna 
ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska 
även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och 
förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan 
besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer. 
 
Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och 
arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer 
att behöva identifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för 
en delvis förändrad arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att 
utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som 
följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt 
stor utmaning för staden. 

I SOLNASTAD 
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Revisionens budgetram uppgår till 1,8 mkr 2023 och redovisas i särskild rapport. 
 
Anders Offerlind   Frida Enocksson Wikström 
Tf. stadsdirektör   Controller 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 
och 2025. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör 
kommunstyrelsens nämndmål: 

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

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

• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

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

Kommunfullmäktige har även beslutat om tolv uppdrag till kommunstyrelsen 2023. 

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräkningar (2 %) 
innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt justeringar för personal som 
har bytt förvaltning. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 
5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. 

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska 
ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga 
förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden 
ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer. 

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och 
arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva 
identifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och 
arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även 
Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden. 

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport. 

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 
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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. Kommunstyrelsen väljer 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. 

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. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har 
också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om 
näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 
omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, miljö- och 
klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Kommunstyrelsen har en kvalitetsdeklaration för vigsel. Överförmyndarnämnden har en kvalitetsdeklaration för 
god man och förvaltare. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
Vigsel 2016-12-19 Oförändrad 
God man och förvaltare 2020-02-13 Oförändrad 

Organisation 
Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande 
och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga 
förvaltningar. 

Politisk organisation 

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter: 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen 

• Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, internationella kommittén samt för ledamöter och 
ersättare, som inte har årsarvoden, i kommunstyrelsens tre beredningar. 

• Partistöd 

• Resurser för kommunalråd och oppositionsråd 

Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och 
överförmyndarnämndens verksamheter. 

I staden finns en kommitté och två råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och 
biträds av stadsledningsförvaltningen. De är internationella kommittén och rådet för funktionshinderfrågor samt 
pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. Det finns också tre beredningar; miljö- 
och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen samt exploaterings- och 
fastighetsberedningen. Uppdraget till respektive organ fastställs i direktiv som beslutas av kommunstyrelsen. 
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Stadsledningsförvaltningen 

Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för 
stadens förvaltningschefer och därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och 
samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning 
av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av tre staber och två 
avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. 
Stadsdirektören har, till följd av ny lagstiftning, från 1 december 2021 ansvaret för stadens övergripande 
säkerhetsskydd. Säkerhetschefen är fortsatt operativt ansvarig och rapporterar i säkerhetsskyddsfrågor, till 
skillnad från andra säkerhetsfrågor, direkt till stadsdirektören. 

Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i 
styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande 
arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar-, 
brukar-, kundfokus. 

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan. 

Stadsdirektörens stab 

I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, 
samordning av planeringsfrågor samt näringslivs- och besöksnäring. 

Exploatering ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta 
marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I uppgifterna ingår att aktivt följa projekten från första idé, 
genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Avtal förhandlas fram med exploatören och andra 
aktörer som behövs för exploateringens genomförande. 

Näringslivsenheten ansvarar för att leda och samordna stadens strategiska näringslivsarbete i syfte att utveckla 
Solna som företags- och besöksplats samt serviceorganisation. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar 
i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda 
förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för 
samordning av stadens näringslivsservice. 

HR-staben 

HR-staben ansvarar för att styra, samordna och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet i staden. I 
detta ansvar ingår att stödja förvaltningarna i det strategiska och operativa HR-arbetet samt att driva utvecklingen 
av HR-processerna utifrån HR-policyn och HR-strategin. 

Staben för projektledning och bygg 

Staben för projektledning och bygg ansvarar för utbyggnaden av allmän plats kopplad till de exploateringsprojekt 
som äger rum i staden och för den strategiska trafikplaneringen. Staben bevakar även att stadens intressen tas till 
vara och att ekonomiska förutsättningar skapas för utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekten. 

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar 
för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning, inklusive IT, verksamhetsutveckling, upphandling 
och inköp samt redovisning och lön. I detta ansvar ingår bland annat frågor om strategiska ekonomi- och 
finansfrågor, verksamhetsstyrning, internationella frågor, bolagsfrågor samt stadens digitalisering och IT-miljö. 

Avdelningen för kommunikation och kansli 

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och juridik. 
Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt 
kommunikationsarbete kopplat till Solnas utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för 
nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och 
internservice. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor om trygghet och säkerhet samt stadens 
strategiska miljö- och klimatarbete. 
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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. 

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 stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Aktiviteter Beskrivning 
Säkerställa verksamhet och ekonomi Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att 

säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och 
effektiv service till solnaborna.  
Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens 
investeringar och kostnader.  
Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts 
inom exploateringsverksamheten.  
Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av 
bland annat IT, digitalisering och HR.  
Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam 
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Aktiviteter Beskrivning 
ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden.  
Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att 
säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på 
kärnverksamheten. 

Tillvarata stadens intressen Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma 
med synpunkter på lagförslag och utredningar med mera som får 
konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig 
utveckling.  
Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, 
Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, 
fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor 
som främjar Solnas intressen. 

Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad 
service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla 
effektiva arbetssätt, processer och system, bland annat genom 
digitalisering. Under 2023 ligger fokus på att fortsätta att utveckla 
förutsättningarna för obrutna digitala processer med hjälp av 
bland annat e-arkiv, e-signatur och e-tjänsteplattformen.   
Leda stadens arbete med att utveckla stadens verksamheter för 
att möta de kommande välfärdsbehoven. 

Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. 
Det sker genom att tillhandahålla stöd i bland annat rekrytering, 
kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön.  
Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom 
att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens 
arbetsgivarvarumärke. 

Samordna stadens lokalförsörjning Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den 
kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett 
effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av 
verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte 
längre behöver. 

. 
Mått 
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid 
Medarbetarengagemang, totalt i staden 
Sjukfrånvaro, totalt i staden 
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl 
Nettoinvesteringar rullande femårsperiod (Finansiellt mål) 
Kostnadseffektivitet 
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Skattesats till kommun, (%) 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin) 
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin) 
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin) 
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin) 

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

Aktiviteter Beskrivning 
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade 
infrastrukturprojekt 

Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan i samarbete med 
Region Stockholm.  
Planera för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna i 
samarbete med Trafikverket.  
Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och 
medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs. 

Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 
2030 

Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga 
intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen. Fokus 
ligger fortsatt på utvecklingsområdena Arenastaden, 
Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna 
centrum/Solnavägen, Solna Business Park och Huvudsta. 

Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyn med 
tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin. 

Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar 
kompetensförsörjning och tillväxt 

Utveckla forum och mötesplatser för att tillgodose näringslivet 
behov av kompetens och stärka stadens samverkan med lokala 
arbetsgivare inom ramen för Solnamodellen för att få solnabor i 
arbete och studier. 

Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, 
entreprenörskap och nya arbetstillfällen 

Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för 
att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen.  
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Aktiviteter Beskrivning 
Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i 
samarbete med näringslivet, skola, UF, Nyföretagarcentrum och 
andra berörda aktörer. 

. 
Mått 
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning) 
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin) 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt 
intentionerna i Översiktsplan 2030 

Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska 
vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, service och grönområden.  
Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder 
per år.  
Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bland 
annat utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mälarbanan 
genom Solna och utveckling av stombusstrafiken. 

Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin 
försörjning genom arbete 

Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med 
näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar 
för fler solnabor att arbeta. 

Utveckla stadens trygghetsarbete Utveckla trygghetsarbetet utifrån fokusområdena ”Utveckling och 
förvaltning av stadsmiljön”, ”Närvaro och sammanhållning i 
samhället” och ”Trygga verksamheter”. Utifrån 
samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med 
polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med 
civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer. 

Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor 
inom civilförsvaret 

Säkerställa att de grundläggande förutsättningar som staten i 
enlighet med överenskommelse tillhandahåller staden, stärker 
stadens beredskapsförberedande verksamhet, särskilt inom 
socialtjänsten (Exempelvis RSA, kontinuitetshantering och 
bemanning av krigsorganisationen). 

. 
Mått 
Trygghet och säkerhet (SKR) 
Antal färdigställda bostäder 
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal 
Antal invånare 

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
Aktiviteter Beskrivning 
Utveckla Solna som företags- och entreprenörsplats Utveckla Solna förutsättningar som företags- och 

entreprenörsplats för att säkerställa att Solna ska vara hemvist 
för allt från multinationella företag till små nystartade och från 
högteknologiska företag till tjänstesektorn. 

Utveckla Solna stads service till företag Stärka stadens förmåga att leverera god och samordnad service 
till företag genom att fortsatt utveckla effektiva processer och 
system bland annat genom en ökad digitalisering. Genomföra 
utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och 
upprätthålla stadens nätverk för handläggare med 
företagskontakter. 

Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad Fortsätta utveckla Solna som besöksstad tillsammans med 
besöksnäringen och fastighetsägare kring besöksmålen i 
staden. Utveckla stadens service för att underlätta för 
evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna. 
Fortsätta samverkan med Stockholm Business Region och Visit 
Stockholm. 

. 
Mått 
Antal gästnätter 
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
Antal företagsbesök (nybesök) 
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Mått 
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

Nämndens uppdrag 
Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de 
övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har 
i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden. 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 
skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett 
utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats. 
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats 
och Solnahallen. 
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att 
påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra 
nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva 
gård. 
Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets 
verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna 
för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter 
samt en finansieringsplan. 

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 
Kommunstyrelsens budget omfattar förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även valnämnden, 
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, miljö- och klimatberedningen, 
demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande 
organen; rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Kommunstyrelsens budget omfattar även 
brandförsvaret. 

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräkningar (2 %) 
innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt en justering (1,8 mkr) för 
personal som har bytt förvaltning. Dessa justeringar påverkar både intäkter och kostnader för 2023. 

Överförmyndarverksamheten som ingår i kommunstyrelsens budget har en nettokostnadsbudget på 4,9 mkr. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 92,9 95,6 2,7 
Kostnader -237,2 -235,7 1,5 
Nettokostnader -144,3 -140,1 4,2 

Driftbudget, per verksamhet 

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, 
Storstockholms Brandförsvarsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som 
innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Storsthlm, Mälardalsrådet 
samt olika stadsgemensamma avgifter. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter. Fördelningen av budget mellan 
stadsledningsförvaltningens avdelningar kan komma att justeras. 
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mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Politiska kostnader och gemensam verksamhet 42,9 42,1 0,8 
Brandförsvaret 38,7 34,9 3,8 
Stadsledningsförvaltningen 52,7 53,1 -0,4 
varav stadsdirektörens staber 3,3 2,9 0,4 
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning 20,5 17,3 3,2 
varav avdelningen för kommunikation och kansli 28,9 32,9 -4,0 
Medelsreserv 10,0 10,0 0,0 
Summa, driftram 144,3 140,1 4,2 

Investeringsbudget 
Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunstyrelsen har beslutat om i 
planeringsförutsättningarna inför 2023. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 
5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. 

Stadsövergripande it-investeringar består av utveckling av it, digitalisering och välfärdsteknik, på både 
stadsövergripande och verksamhetsnivå. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande 
tilldelning av investeringsmedel. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Digitalisering/välfärdsteknik, kapitalinventarier 5,0 5,4 -0,4 
Ny skola Järvastaden 95,0 0,0 95,0 
Summa 100,0 5,4 94,6 

Taxor och avgifter 
Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive 
elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvar justeras årligen 
med hjälp av index. 

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

beslut 
Gäller från och 
med 

Avskrifter, kopior, utskrifter m.m. KF 1996-11-25 Oförändrad  1996-11-25 
Storstockholms brandförsvar KF 2021-06-21 Oförändrad  2022-01-01 
Vatten och avlopp KF 2008-02-18 Oförändrad  2008-08-01 

Väsentliga personalförhållanden 
Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarområdet under 2023. 

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2022, 114 medarbetare, vilket är 6 färre jämfört med motsvarande 
period 2021. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera 
kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. 

Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och 
sammanhållen förvaltning där alla avdelningar och staber arbetar mot samma mål. För förvaltningen är det av 
stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. Processen 
medarbetarsamtal är en viktig del för att skapa engagemang och i dessa samtal bryts verksamhetens mål ned till 
individnivå och planering görs för medarbetarens kompetensutveckling. 

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. 
Under hösten 2022 kommer en medarbetarundersökning genomföras. Förvaltningen arbetar därefter enhets-
/avdelningsvis med resultatet från undersökningen. 

Stadsledningsförvaltningen kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland 
annat genom att utveckla den digitala plattformen för utbildning och lärande i staden. 
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Tvärsektoriella frågor 
I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. 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 
Kommunstyrelsens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 
Kommunstyrelsen bistår, genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i 
deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till olika nämnders 
mål. 

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska 
nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har väl etablerade kontakter med 
vissa av sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete 
med andra europeiska städer. 

Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities 
Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt 
åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, 
säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens 
prioriteringar. Nätverket har utvecklat nya samarbetskoncept och erbjuder nu en blandning av webinarier och 
fysiska möten. 

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som 
arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter och ideella föreningar i Solna. Syftet är att bidra till att ge barn och 
unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över 
nations- och kulturgränser. 

Likabehandling 
Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. 
Kommunstyrelsen bistår nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till 
kommunstyrelsens mål och till olika nämnders mål. 

Stadens webbplats möter högt ställda krav på tillgänglighet för alla och har fokus på självservice. 
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under kommande år för att bland annat öka funktionaliteten, 
sökoptimeringen, förbättra interaktion med medborgare samt införa nya digitala tjänster. Stadens kontaktcenter 
erbjuder flera alternativa kontaktvägar. 

Likabehandling och bemötande ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker 
löpande och stadens likabehandlingsutbildning är tillgänglig för alla medarbetare. Medarbetarnas kunskap, 
förhållningssätt och engagemang är helt avgörande för att säkra likvärdigt bemötande och service till 
medborgarna. 

Miljö och klimat 
Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande 
miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
miljö- och klimatområdet under 2023. 

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden. Genom 
stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i 
systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till 
övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi. 

Fokus i kommunstyrelsens strategiska miljöarbete kommer fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa 
förutsättningar för ett effektivt transportsystem. Arbetet för en hållbar stadsutveckling sker genom att skapa 
förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur, ett resurseffektivt byggande och en 
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klimatsmart stad. I samband med utarbetande av exploateringsavtal under perioden tas miljöprogram, eller 
likvärdigt, och dagvattenutredningar fram. Utvecklingen i området kring Mälarbanan, Solna station, längs 
Solnavägen och Solna Business Park är exempel på hållbar stadsutveckling. 

Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster fortsätter utifrån antagna 
åtgärdsprogram samt för uppföljning av resultatet av övervakning av luftkvaliteten. 

Aktiviteterna inom miljö och klimat bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyn, 
samt nämndmålet att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Förväntad utveckling 
Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål 
tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de 
huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Stockholmsregionen hade en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den 
öppna arbetslösheten föll tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten låg kvar på 
en hög nivå. Samtidigt dämpas nu tillväxten till följd av Rysslands krig mot Ukraina bland annat genom stigande 
priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Under 2022 och 2023 
kommer arbetslösheten därav att stegvis öka igen. 

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen och dämpningen av 
tillväxten. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens 
strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits 
en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna 
ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service 
och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. 

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en 
förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en 
relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många 
arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom 
Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland 
de lägsta i landet. 

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi 

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska 
utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de 
ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade 
konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa 
verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens 
verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på 
prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, 
skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna 
från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit 
prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan 
utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som 
verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Stadsutveckling och trafik 

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens 
befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen 
i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar 
fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. 
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Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, 
Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och 
arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med 
planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, 
gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden 
att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot 
stadens åtaganden. 

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya 
tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna 
fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen 

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på 
grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några 
år och blev nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad 
ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt 
samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola. 

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att 
det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett 
gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av 
fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser 
vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men 
även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av 
tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av 
gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion. 

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen 
i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år 
minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 
2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen 
kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 
2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst. 

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som 
enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att 
finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms 
kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med 
exploatörer. 

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga 
investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på 
prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur 
stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan 
tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska 
ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning 
till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå 
för. 

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Solnas kommuntal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer 
preliminärt att vara 40 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, 
skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är 
staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande 
från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, 
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som staden ska ordna boendeplatser för. 

Konkurrensutsättning 
Ett antal stadsövergripande avtal kommer upphandlas på nytt under 2023 enligt tabell nedan. Vidare kommer 
löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Elkraft TND/2016:1090 
Idrotts- och gymnastikmaterial KS/2018:283 
Grossistleverantör av Livsmedel KS/2017:20 
Produkter och tjänster för it-arbetsplats KS/2018:138 
Diarieföringssystem KS/2012:433 
Medicinteknisk utrustning (STIC) STIC 20-53 
Management- och organisationskonsulter (STIC) KS/2019:160 
Tryckeritjänster - trycksaker KS/2016:389 
Catering KS/2017:17 
Tekniska konsulter (STIC) TND/2018:1135 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
I dagsläget finns inga kända behov av nya upphandlingar och avtalsområden av större omfattning. 

Avrop kommer löpande att göras från främst avtalen för tekniska konsulter och management- och 
organisationskonsulter. 

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 
Ekonomi Redovisning av 

representation 
6 Redovisningen blir 

felaktig. Risk att 
representation 
används felaktigt, 
muta/jäv. 

Granskning av redovisning av 
representation 

Ekonomi- och 
verksamhetsuppföljn
ing 

4 Ekonomi och 
verksamhetsuppföljn
ingar görs inte enligt 
ekonomistyrningsreg
ler. 

Kontroll av följsamhet mot stadens drift- 
och investeringsbudget samt mot 
verksamhetsmål. 

Kontroll av 
utbetalningar 

3 Utbetalningar görs 
till rätt mottagare. 
Bluffakturor betalas. 

Kontroll av stadens samtliga 
utbetalningar har skett till rätt mottagare. 

Verksamhetsprocesser Kriskommunikation 8 Risk att 
kriskommunikation 
inte fungerar vid 
händelse av kris. 

Kontroll av kompetens kopplat till 
kriskommunikation samt att rutiner för 
back up är uppdaterade i enlighet med 
reviderad krishanteringsplan. 

Hantering av 
sekretesshandlingar 

12 Sekretesshandlingar 
görs offentliga, 
publiceras 

Granskning av att sekretessbelagda 
uppgifter inte har publicerats i 
handlingar till nämnd. 
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Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
Hantering av 
sekretessbelagda 
uppgifter i 
kontaktcenter 

8 Hanteringen av 
sekretessbelagda 
uppgifter i 
kontaktcenter 
brister. 

Granskning av hantering av 
sekretessbelagda uppgifter i 
kontaktcenter. 
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Förvaltningsberättelse 

Revisionens ansvarsområde 

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers 
verksamhetsområden. Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt de kommunala 
bolagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god 
redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer. 

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen: 

• verksamhetens ändamålsenlighet 

• tillfredsställande ekonomi 

• rättvisande räkenskaper 

• tillräcklig intern kontroll 

Revisionens budget innehåller kostnader för nämndledamöter samt sakkunniga biträden som utför 
revisionsgranskningar. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 1,8 1,6 -0,2 

Nettokostnader 1,8 1,6 -0,2 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-05 

 KS/2022:220 
 
 
 

Exploateringsavtal för förskole-, bostads- och kontorsändamål 
inom fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal för förskole-, 
bostads-, och kontorsändamål inom fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3.  
 
Sammanfattning 
Under arbetet med detaljplanen för aktuellt område har omfattningen reviderats. Ursprungligen 
omfattades fastigheterna Logementet 1 och 2 samt Inskrivningen 1 och Mönstringen 3. 
Planförslaget innehåller numera endast fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3.  
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 har 
stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Järvastaden AB.  
Järvastaden AB är genom de helägda dotterbolagen Järvastaden Igel 2 AB och Järvastaden Igel 1 
AB lagfarna ägare till Inskrivningen 1 respektive Mönstringen 3. Fastighetsgränserna förändras 
inte vid genomförandet av planen. Det sker inte heller någon nybildning eller förändring av 
servitut. 
  
Järvastaden AB ansvarar för, bekostar och genomför åtgärder inom kvartersmarken. De ansvarar 
för, bekostar och genomför även de återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras inom 
allmän platsmark invid kvartersmarken som blir en följd av bygg- och anläggningsarbeten på 
kvartersmarken. Utöver det ansvarar Järvastaden AB för och bekostar de åtgärder som krävs 
utanför planområdet inom befintlig allmän platsmark. Gestaltningsprogram, miljöprogram och 
dagvattenutredning skall följas. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att överenskommelsen följer principöverenskommelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 
 

Handlingar 
Bilaga 1 Exploateringsavtal för förskole-, bostads- och kontorsändamål inom fastigheterna 
Inskrivningen 1 och Mönstringen 3.  
 
Ann-Christine Källeskog  Gustav Axelson 
Plan- och exploateringschef  Exploateringsingenjör 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
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Bild över området med fastigheter markerade med röd cirkel 

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

nedan kallad Staden, och Järvastaden AB (org. nr. 556611–6884), nedan kallad 

Exploatören, har träffats följande 

Exploater ingsavta l  
för  förskole - ,  bos tads -  och  

kontorsändamål  inom fast ighete rna  
Inskr ivn ingen 1  och Mönstr ingen  3  

Bakgrund 

Gällande detaljplan för kv. Staben m.fl. antogs av kommunfullmäktige 2006. 
Inom detaljplanen finns två olika fastigheter där det för närvarande bedrivs 
förskoleverksamhet med tidsbegränsat bygglov. I båda fallen har byggnaderna 
bedömts lämpliga för förskoleverksamhet, men enbart kunnat få tillfälliga 
bygglov eftersom förskoleanvändning inte är angiven i detaljplanen. 
 
Efter önskemål från Exploatören har det konstaterats att ett behov föreligger 
för att säkerställa behovet av förskolor i Järvastaden. Således har ett 
detaljplanearbete genomförts och detta avtal syftar till att säkerställa 
genomförandet av denna detaljplan.  
 

§ 1 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

 
1.1 Markägande 

Exploatören är ägare till Inskrivningen 1 och Mönstringen 3, nedan kallade 

Fastigheterna, genom dotterbolagen Järvastaden Igel 2 AB, org. nr: 556828–

0126 respektive Järvastaden Igel 1 AB, org. nr: 556828–0134.   

 
1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Mönstringen 3 

och Inskrivningen 1 antages och vinner laga kraft i huvudsaklig 

överensstämmelse med detaljplaneförslag BND 2020:132, nedan kallad 

Detaljplanen. Detaljplanens geografiska område omfattas av Fastigheterna, 

bilaga 1.  

 

 



 

 

1.2 Övriga lov och tillstånd 

Exploatören ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och 

tillstånd som krävs för att exploateringen skall kunna genomföras. Parterna 

förbinder sig ömsesidigt att verka för att nödvändiga lov och tillstånd skall 

kunna beviljas respektive inhämtas.  

 

§ 2 

FASTIGHETSBILDNING OCH SERVITUT, MM 

 
2.1 Fastighetsbildning 

Detaljplanen innebär ingen förändring av fastighetsgränserna för berörda 

fastigheter.  

 
2.2 Servitut 

Till följd av att fastighetsindelningen inte ändras, förändras heller inga servitut 

inom planområdet. Detaljplanen föranleder inget behov av bildande av nya 

servitut eller övriga rättigheter.  
 

2.3 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom 

Fastigheten i den omfattning som krävs för att marken skall kunna användas i 

enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 

 
2.4 Gatukostnader, anslutningsavgifter mm 

Exploatören är, såsom ägare till Fastigheterna, befriad från 

gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för 

framtida förbättringar av gator eller andra allmänna plaster med därtill hörande 

anordningar.  

 

Exploatören svarar för alla övriga kostnader inom Fastigheterna såsom 

eventuella anslutningskostnader.  

 

 

 

 



 

 

§ 3 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 
3.1 Samordning och tidplan 

Exploatören förbinder sig att genomföra exploatering inom Fastigheterna i 

enlighet med Detaljplanen och denna överenskommelse.  

 

Exploatören skall, i samråd med Staden, upprätta en huvudtidplan för 

exploateringen. 

 
3.2 Bebyggelse inom Fastigheten 

Exploatören bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för 

att bebyggelsen inom Fastigheten skall erhålla erforderligt skydd mot buller och 

vibrationer från omgivande verksamheter. 

 

Exploatören förbinder sig att inom Fastigheterna uppföra anläggningar i 

enlighet med Detaljplanen samt Gestaltningsprogram, bilaga 2.    

 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och 

anläggningsarbeten på kvartersmarken inom Fastigheten. Exploatören ansvarar 

för och bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid 

kvartersmarken och som är en följd av Exploatörens bygg- och anläggnings-

arbeten på kvartersmarken. I detta ingår åtgärder på kantsten för avrinning 

samt lämning- och hämtningsyta enligt gestaltningsprogram. Projektering och 

utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten skall utföras i samråd 

med Staden och enligt Stadens standard. 

 
3.3 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för 

att samordna utformningen av byggnaderna inom Planområdet med 

utformningen av allmän plats inom Planområdet har Staden, genom dess 

stadsbyggnadsnämnd i samråd med andra fastighetsägare inom Planområdet, 

upprättat ett gestaltningsprogram, Bilaga 2. Detta gestaltningsprogram skall 

utgöra ett för underlag för Exploatörens projektering, bygglovhantering, 

byggande och förvaltning av bebyggelse inom Fastigheten. Exploatören skall, 

vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse och anläggningar 

på tomtmark, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret för 

dess genomförande. 



 

 

 
3.4 Kommunala anläggningar  

Till följd av Detaljplanen uppstår behov av ombyggnad av allmän plats i form 

av skyfallsåtgärder utanför Planområdet. Utöver det krävs åtgärder med 

övergångställe och angöring samt fasning av kantsten. Exploatören ansvarar 

för och bekostar dessa åtgärder. Utförande ska ske enligt gestaltningsprogram, 

bilaga 2. 

 
3.5 Åtgärder under byggtiden 

Allmän platsmark 

Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan 

vegetation intill Fastigheten inte skadas under den tid exploateringen 

genomförs. Exploatören skall skydda träd och vegetation på ett betryggande 

sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. Exploatören 

ansvarar för att Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, inte 

på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 

 

Vid överträdelse skall Exploatören utge vite i enlighet med bifogad formel och 

skaderegleringsmatris, bilaga 6.  

 

Kvartersmark 

Exploatören åtar sig att bevara uppväxta träd. För det fall att träd ska tas bort 

ska dessa ersättas i samråd med kommunen.  

 

Exploatören förbinder sig att följa de riktlinjer om bil- och cykelparkering som 

återges i trafik- och parkeringsutredning, bilaga 4.  

 
3.6 Miljöprogram  

Staden och Exploatören har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med 

målformulering och handlingsplan för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 

Bilaga 3, med syfte att sammanfatta miljömål samt åtgärder och uppföljning.  

 

Exploatören skall upprätta ett kontrollprogram för den miljö- och 

omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet skall 

även innehålla åtgärder för att minimera sådan påverkan. Kontrollprogrammet 

skall tas fram i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och skall vara 

fastställt senast två månader före byggstart. Exploatören skall stå för samtliga 

kostnader hänförliga till kontrollprogrammet. 

 

 



 

 

3.7 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi, från 2017-12-11, förbinder sig 

Exploatören, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena Fastighetens 

dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta 

dagvatten inom Fastigheten genom exempelvis infiltration i marken. Är det 

enligt Stadens bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvattnet, får 

detta efter fördröjning, enligt Stadens anvisningar, avledas från Fastigheten. 

Exempel på fördröjning är anläggning av gröna tak samt stuprör med utkastare 

till gröna ytor.  Exploatören ansvarar för att informera om/anmäla de 

dagvattenanläggningar som anläggs i samband med exploateringen inom 

Fastigheten. Informationsblankett/Anmälningsblankett skall skickas till 

Stadens miljö- och byggnadsförvaltnings miljöskyddsenhet i enlighet med 

Stadens rutiner. Vid bedömning och anvisningar rörande hantering av 

dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i sitt ställe. 

 

Exploatören förbinder sig att utföra de åtgärder som följer av den 

dagvattenutredning som genomförts i samband med detaljplanearbetet, bilaga 

6. 

 
3.8 Q-avtal 

Ett separat avtal har tecknats mellan Exploatören och Staden avseende q-

bestämmelse i detaljplan. Exploatören frånsäger sig genom det avtalet 

möjligheten att begära ersättning från Staden till följd av q-bestämmelse, bilaga 

7.  

 
3.9 Byggetablering 

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

Exploatören bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk 

för byggetablering, skall Exploatören tillse att Exploatören, eller av 

Exploatören anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med 

stadsmiljöavdelningen på Stadens stadsbyggnadsförvaltning om vilka ytterligare 

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

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd. Exploatören 

skall ansöka om polistillstånd för den med Staden överenskomna 

etableringsytan.  

 

Exploatören skall tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad 

entreprenör, håller sig inom Fastigheten och godkänd byggetableringsyta 

upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Exploatören är införstådd 



 

 

med att Stadenkan komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning 

om Exploatören eller dess entreprenör nyttjar mark utanför Fastigheten och 

den godkända byggetableringsytan.  

 

§ 4 

ÖVRIGA VILLKOR  

 
4.1 Överlåtelse av exploateringsavtalet 

Exploatören förbinder sig vid vite av 1 000 000 kronor i penningvärde 2022-

12-13 att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom Fastigheten 

tillse att de nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt denna 

överenskommelse genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa 

följande bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av 1 000 000 kronor i penningvärde 2022-

12-13, i av Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och 

Exploatören träffat exploateringsavtal avseende Inskrivningen 1 och 

Mönstringen 3 daterat …………………. Exploateringsavtalet bifogas i 

avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje 

efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket skall fullgöras genom 

att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelse-

handlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Solna stad med 1 000 000 

kronor i penningvärde 2022-12-13. Motsvarande ansvar skall åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till 

betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan 

komma ersätta det.” 

 

Om Exploatören skall utge vite enligt denna paragraf skall vitet omräknas till 

penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom 

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

 
4.2 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras genom en skriftlig 

handling undertecknad av behörig företrädare för Staden och Exploatören. 

 

 
 



 

 

4.3 Hävning 

Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna häva avtalet om inte rättelse 

sker efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning skall ekonomisk reglering utgå 

för skada som är anledning till hävningen. 

 

 
4.4 Force majeure 

Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som 

parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga 

skyldigheter, befriar part från fullgörelse av berörd förpliktelse. 

 

Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om 

uppkomsten av force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört 

eller undanröjts är part skyldig att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt 

avtalet. 

 

 
4.5 Ansvar för skada 

Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av 

oaktsamhet i samband med utförandet av förpliktelse enligt detta avtal. Part 

ansvarar också för skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan 

uppkomma vid oaktsamt utförande av förpliktelse enligt avtalet. 

 

 
4.6 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 

sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med 

tillämpning av svensk rätt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 

sitt. 

 

Solna den 2022-12- 

 

För Solna kommun genom dess  För Järvastaden AB 

kommunstyrelse  

 

 

 

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

( ) ( ) 

 

 

 

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

( ) ( ) 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR: 

1. Detaljplanekarta med Fastigheterna markerade. 

2. Gestaltningsprogram 

3. Miljöprogram 

4. Trafikutredning 

5. Trädbilaga, beräkning av vite med skaderegleringsmatris 

6. Dagvattenutredning 

7. Q-avtal 

 
 

 



23,68

26,37

22,28

22,95

22,03

22,67

23,32
23,26

22,40

21,94

21,83

22,64

22,49

25,5625,56

25,59

23,49

22,93

23,91

23,20

24,62

22,55

22,24 24,42

21,81

21,73

22,25

22,34

22,52

23,77

23,53

23,10

23,23

24,14

22,04

25

25

24

24

24

22

22

22

22

24

24

22

22

22

22

24

26

24

22

22

24

24

23

23

23

27

27

27

21

21

27

23

21

23

23

23

Inskr
ivn

ingsvä
gen

Lottagatan

Lo
tta

ga
tan

Honnörsgatan

DRAGONEN

MÖNSTRINGEN

TUNET

LOGEMENTET

INSKRIVNINGEN

1

2

2:4

1 2

3

1

2

2

E=149500

N=6585000E=149600

N=6585100

se
rv

Lr

Lr

m1

h2

h1

Bh1m2

m1u

u

f

q

q
b

b

b

bu

S

SK

m3

u
b

m1

Grundkarta

BETECKNINGAR
Trakt Fastighetsgräns

Kvartersgräns sammanfallande
med fastighetsgräns

Använd Kvartersgräns
FriledningE

Gräns för servitutsområde
serv

Mark/gatuhöjd0,0

utgörs av takkontur
Byggnad, begränsningslinjen

utgörs av husliv
Byggnad, begränsningslinjen

Fastighetsbeteckningar4:1 3

Ledningstunnel

Gemensamhetsanläggning
ga:1

Fastighetsgräns

Gräns för ledningsrättLr

Koordinatsystem Sweref 99 18.00
Höjdsystem RH2000
Mätklass II

Grundkarta

2022-09-13
Grundkartan upprättad av Solna kommun
genom utdrag och komplettering av
kommunens baskarta

Jonas Damm
Kart & Mätningsingenjör

Skydd mot störningar
m1 En 1,8 meter hög bullerskärm ska uppföras vid verksamhet med

skola, i fastighetsgräns mot fastigheten Inskrivningen 2, Järva
Skjutbaneväg samt delvis Inskrivningsvägen. Bullerskärmen ska
utföras tät nedtill för att leda bort dagvatten.

m2 Byggnadsdelarna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd
ska utformas så att riktvärden i Trafikbullerförordningen 2015:216
(rev 2017) innehålls, vilket förutsätter att:
- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå kan anordnas i
anslutning till bostäderna
- alla bostadsrum i bostadslägenhet får högst 60 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad
eller
- minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå
eller
- den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) vid fasad
till lägenheter om högst 35 m2. Samtliga ljudnivåer avser
frifältsvärden.

m3 Ett 1,5 meter högt bullerplank ska uppföras vid Honnörsgatan vid
verksamhet med skola.

Markens anordnande och vegetation
Uppväxta träd ska bevaras. Om träd tas bort ska det ersättas i samråd med kommunen.

Skydd av kulturvärden
q Ursprungliga träfönster ska bevaras

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

BostäderB

KontorK

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utformning

f Skärmande plank med 50 % genomsiktlighet får uppföras till en höjd
av max 1,5 meter.

Utförande
b Minst 30 % av marken ska vara genomsläpplig.
Huvudbyggnads fasad ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör. Tak ska utföras med lertegel.
Utformning av komplementbyggnader ska i utförande och färgsättning anpassas till
huvudbyggnaden. Nya komplementbyggnaders tak ska utföras vegetationsklätt för att fördröja
dagvatten.

Rivningsförbud
Huvudbyggnad får inte rivas.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för borttagande av träd med 80 centimeters stamomkrets eller mer, mätt
130 centimeter över marken. Sådant träd får inte fällas om det inte uppenbart behöver tas bort
för att det är sjukt eller skadat.

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Utnyttjandegrad
Komplementbyggnader, med max sammanlagd byggnadsarea på 50 kvm byggnadsarea och
nockhöjd 4 meter, får uppföras inom användningen med skola. Max 25 kvm byggnadsarea för
komplementbyggnader medges för användning med bostäder.

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 36 meter över angivet nollplan
h2 Högsta nockhöjd är 33.50 meter över angivet nollplan

UPPLYSNINGAR
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen
(2010:900) med stöd av Boverkets
Planbestämmelsekatalog version 2020-06-15.

Plan- och geodatachef
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Inledning

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Syfte och mål

Gestaltningsprogrammet är framtaget som en bilaga till ny detaljplan 
omfattande två kasernbyggnader från tiden då Järvastaden var 
ett militärt område. I båda husen bedrivs förskoleverksamhet 
med begränsat bygglov. Området är strategiskt beläget vid 
Järva skjutbaneväg och ligger cirka 500 meter ifrån Ulriksdals 
pendeltågsstation.

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge 
flexibel användning i form av förskola och kontor respektive bostäder. 

Gestaltningprogrammet pekar ut riktlinjer för gestaltning av 
växtmaterial, utrustning, dagvattenprinciper och avskärmning utifrån 
områdets befintliga kvaliteter. Byggnaderna ingår i kulturmiljön 
Västerjärva kasernbyggnader som i översiktsplanen är utpekad som 
en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Il il 
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Förutsättningar

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Området

De äldre kasernbyggnaderna ligger 
fint inplacerade i landskapet, med 
en öppen bebyggelsestruktur. Här 
återfinns större träd, berghällar och 
viss sparad naturmark. Träden och 
hällmarken är rumsskapande och 
värdefulla för miljön. Mellan kvarteren 
ligger en liten park som används 
flitigt med en större öppen samlande 
gräsyta. 

Mönstringen 3 har förskoleverksamhet 
med en relativt nyupprustad 
förskolegård. Gården ansluter mot 
nybyggda flerbostadshus med 
uteplatser mot förskolan. Här återfinns 
värdefull hällmark och och flera större 
solitärtallar. 

Förskoleverksamhet bedrivs även vid 
Inskrivningen 1. Ett parti med björkar 
markerar tomtens hörn mot gatumark 
samt naturmarksområde i söder. Här 
återfinns även mindre  hällmarkspartier.

Parkyta mellan Mönstringen 3 samt Inskrivningen 1

Hällmark vid  Mönstringen 3 Solitärtall  Mönstringen 3

Inskrivningen 1 ansluter mot naturmarksområde i söderInskrivningen 1

I 



Gestaltningsprinciper
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Situationsplan
Skala 1:500/A3
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Dagvattenhantering

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Hårdgjorda ytor föreslås utföras med 
markbeläggning av genomsläppliga 
material, ex. stenmjöl för infiltration 
av ytvatten. Tillgänglig lek kan ske på 
stenmjölsytor för utrustning som inte 
kräver fallskydd. Där fallskydd krävs 
föreslås träflis.

Öppna ränndalar från stuprör kan 
utformas av storgatsten likt befintliga 
vid Mönstringen 3, alt krossdiken, samt 
ledas till växtbäddar. Regnvatten kan 
med fördel användas till vattenlek.

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds till 
nedsänkta regnbäddar.  Krossdike kan 
anläggas utanför bullerskärmen längs 
med Inskrivningen 1. 

Komplementbyggnader ska ha gröna 
tak för kompletterande rening och 
fördröjning av dagvatten. 

Om byggnaden används för 
kontorsverksamhet leds dagvatten 
från parkeringsytor mot nedsänkta 
regnbäddar, dimensionerade för detta.. Befintlig ränndal i storgatsten vid Mönstringen 3  Exempel på vattenlek, förskola i Tyreö
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Utformning          

lekmiljö
Vatten, odling, bär och bus

7

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Rutch anpassad för små barn , fallskyddsunderlag av träflis Vattenlek ©Richter Spielgeräte

Kombinerad klätter- och balanslek

Stockar i öppen flexibel yta för lek och bus 

Förskolegårdarna ska utformas med 
utrustning i naturliga material såsom 
trä, fokus ska vara naturlek. Gårdarna 
ska uppmuntra till rörelse och aktivitet, 
men även ha plats för vila och ro och 
med en större yta för samling och 
sittplatser utomhus. Här ska barnen 
ges möjlighet att odla, plocka bär och 
frukt, leka med vatten, utforska insekter 
samt springa och leka på mjuka 
underlag. Gården ska planeras för att 
skapa lekvärden för alla barn, oavsett 
förmåga.

Sittplatser runt träd Pedagogiska djurfigurer i trä

I il 
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Gestaltningsprinciper

Vegetation 
Ökad biodiversitet, förslag på 
växtmaterial

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

...med ätbara bär ©E planta

Blåbärstry är en liten tålig buske...

Sälg främjar biologisk mångfald och är populär bland bin ©StångbyRönn, med blomning och bär som gynnar fåglar och insekter ©E planta

Lekbuskage av litet rödvide på Mönstringen 3

Syren, ©Essunga

ekbuskage

Klematis mot bullerskärm och 
plank ©E planta

Befintliga träd ska skyddas och 
bevaras. De ska kompletteras med ny 
robust vegetation av inhemska arter 
med fokus på sinnesupplevelser och 
biodiversitet.

Förutom bärbuskar ska en slitstark låg 
vegetation samt något högre lekbuskar 
anläggas. Salixarter samt syren föreslås 
till lekbuskage, jämte andra växter som 
främjar biologisk mångfald.

Växterna ska ha stor variation gällande 
taktilitet, doft, blommningstid, barr- och 
bladform, höstfärg och vinterutseende. 
Det ska finnas något att upptäcka hela 
året. Träd och buskar med blomning, 
bär, frukter, nötter, och kottar föreslås. 
Giftiga växter ska inte förekomma. 

Nersänkta regnbäddar ska fördröja 
dagvatten.

Smultron ©E Planta Björnbär ©E Planta Krusbär ©E Planta

I il 
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Bullerskärm

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Bullerskärmar ska utföras i omålat trä eller 
trä som målas i kulör som anpassas till 
befintliga byggnader. Dekorativt ribbverk 
kan fungera som spaljé till klätterväxter, som 
planteras på båda sidor av bullerskärmarna. 
Skärmarna ska vara minst 1,8 meter höga 
och täta mot mark. Den sida som vetter mot 
förskolegård ska vara ljudabsorberande, 
exempelvis i form av spaltpanel med 
bakomliggande absorbent.

Partier av glas ska förekomma för att koppla 
gården till omgivningen och skapa siktstråk. 
Kortsidan i sydöstlig riktning kan med 
fördel brytas upp med glaspartier för att 
skapa en visuell koppling till angränsande 
grönska. I korsningen Järva skjutbaneväg/
Inskrivningsvägen vinklas bullerskärmen för 
att ej skymma sikt. 

Mot förskolan kan skärmarna utformas 
lekfullt och innehålla läroelement såsom 
insektshotell, fjärils- och fågelholkar samt 
texter och målningar. Skärmarna kan även 
utrustas med sittplatser, väderskydd och 
lekutrustning.

Insektshotell och fågelholk ©WexthusetFågelholk

Lekvägg ©Richter Spielgeräte

Bullerskärm med glaspartier ©Svenskt Trä

 Spaljé med klätterväxter på bullerskärm

I 
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Förråd och 
skärmtak

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Komplementbyggnader ska utföras helt 
eller delvis av trä. Dessa målas i kulör 
som anpassas till befintliga byggnader, 
alternativt grånas naturligt. Gröna 
tak ska rena och fördröja dagvatten. 
Torrängstak ska användas på förråd och 
skärmtak för ökad biologisk mångfald 
jämfört med sedumtak.

Komplementbyggnader placeras inom 
markerat område i detaljplan. 

Barnvagnsförråd vid förskola i Tyresö

Förråd vid förskola i TyresöCykeltak med avskärmande 
träribbor ©Weland Utemiljöer

Avskärmning till avfallskärl 
©Enkel vardag

Torrängstak ©Vegtech

I 
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Inskrivningen 1

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Illustrationsplan förskola
Skala 1:250/A3
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Mönstringen 3

Insynsskydd

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

På förskolans gård föreslås 
kompletterande avskärmningar i trä 
längs med fastighetsgräns. Dessa 
anpassas mot befintlig naturmark och 
marknivåer för att skapa insynsskydd 
mot de högre liggande uteplatserna 
på angränsande bostadsgård. Mot 
skärmarna planteras olika blommande 
klätterväxter. Skärmarna bör ej vara helt 
täta. 

Syrenplantering som en mjuk avgränsning
Genomsiktliga skärmar med klätterväxter som även kan kombineras med odlingsytor

Exempel på skärmar med olika täthet

Skärm @arkitektenstradgard.se
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MILJÖPROGRAM - EXPLOATÖRENS MEDVERKAN FÖR ETT HÅLLBART BYGGANDE 

Detaljplan för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3   

Projektspecifika miljömål  Åtgärder Ansvarig Uppföljning/resultat –  notering 
av resultat och/- el ler med 
hänvisning til l specifikt 
dokument 

Sanering av mark  

Området ska klara nivåerna som 
krävs för förskoleverksamhet.  

Följer rapporten PM – Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning 
2022-02-21 

Järvastaden AB Följer rapporten PM – Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning 
2022-02-21 

Miljöklassning 

Byggnaderna ska klara standarderna 
för förskoleverksamhet.  

Befintliga byggnader, endast mindre 
ombyggnationer.  

  

Material och 
materialhushållning  

Det sker endast mindre 
ombyggnationer, projektet kommer 
att arbeta för att hushålla med 
material och resurser. 

Befintliga byggnader, endast mindre 
ombyggnationer.  

  

Återbruk, även i fortsatt drift av 
byggnaderna? 

Det sker endast mindre tillägg av 
byggnaderna och befintliga 
byggnader kommer att nyttjas till 
verksamheten. 
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Befintliga byggnader och 
verksamheter.   

Effektiv energianvändning 

   

- Fjärrvärme? Befintlig fjärrvärme.   

- Solceller? Utreda möjlighet till solceller. Solna kommun/Järvastaden AB Kan prövas i bygglov 

- Energieffektiv belysning mm? Energieffektiva lampor finns i 
byggnaderna. 

  

Effektiva tekniska system 

   

- Sopkasuner? Nej, inte aktuellt.   

- Om tillagningskök, fettavskiljare? Fettavskiljare finns i befintliga 
tillagningskök. Det kommer finnas 
förutsättningar för att verksamheten 
ska kunna göra en utsortering av 
matavfall.  

  

- (om bostäder) ta höjd för 
sortering av grovt avfall. 

Det finns inom Järvastaden, dock ej 
inom denna detaljplan.   

  

Effektivt transportsystem 

   

- Väderskyddade cykelförråd? Det ska genomföras, enligt 
gestaltningsprogram. 

Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

- Vad gäller för krav på parkering?  I enlighet med trafikutredningen  Järvastaden AB  

Dagvattenhantering  
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Ytlig och lokal hantering i så hög grad 
som möjligt, hur? I pedagogisk 
verksamhet, multifunktioner. 
Projektet ska klara stadens krav. 

Genomförs i enlighet med 
dagvattenutredningen. 

Järvastaden AB  

Skyfall Genomföras i enlighet med 
dagvattenutredningen.  

Järvastaden AB  

Grönytor 

   

- Tallar, uppväxta Tall på Mönstringen 3 bevaras.  Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

- Tallar relaterad 
markföroreningar 

Inga åtgärder.    

- Gröna tak på ev. 
komplementbyggnad 

Gröna tak ska genomföras på 
cykelparkeringens tak.  

Järvastaden AB Bygglov 

- Begränsning av möjlighet till 
hårdgörande av mark (andel). 

Genomföras enligt krav i detaljplan 
och gestaltningsprogrammet.  

Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

- Odling?  Nej.   

- Grönt relaterat parkering, 
parkering ska ordnas på 
kvartersmark, 
parkeringsredovisning behövs, 
genomsläpplig mark 

Inskrivningen 1: 

ingen parkering på kvartersmark vid 
användning som förskola 

parkering på grus vid användning 
som kontor 

Mönstringen 3 sker parkering på 
tomten för bostäderna, grusad yta. 
Befintlig parkering.  

Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

- Spridningssamband  Ej relevant.    
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- Ristningen, bevarande Logementet är ej med i detaljplanen, 
ej aktuellt längre.  

Järvastaden AB  

Ljudmiljö (och vibrationer) 

Klara nivåerna enligt utredningen 
Trafikbuller på skolgård. Bullerplank 
ska uppföras.  

Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

Trafikbullerutredning 2022-04-27 

Tystare zoner på förskolegårdar (50 
dBA) på så stor del som möjligt. Hur? 
Plank? 

Bullerplank 1,8 meter ska uppföras. Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 
Trafikbullerutredning 2022-04-27 

Ljudklass B för bostäder? Hur kan 
inomhuskraven uppfyllas? 

-  

Ej, relevant i och med ny 
planavgränsning  

Järvastaden AB  

Lägenheters orientering, sovrum mot 
ljuddämpad sida. 

Ej, relevant i och med ny 
planavgränsning och befintliga 
byggnader.   

Järvastaden AB  

Strålning 

   

Finns yttrande från Svenska kraftnät. 
Strålningsmyndigheten kolla! 0,1 

Ej aktuell, området ej med i 
nuvarande planavgränsning.   

Järvastaden AB  

Dagsljus 

   

- Dagsljusmätning Enligt detaljplanbeskrivningen är 
dagsljuset god och bedöms ej 
påverkas av genomförandet av 
detaljplanen.  

Järvastaden AB  

Inomhusluft  
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Självdrag? 

Krävs ett nytt system och vad blir det 
då? Ventilation ihop med 
energiåtgång. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om ventilation och luftkvalitet i 
bostäder och lokaler enligt 
kommunen. 

Mekanisk befintlig ventilation finns i 
båda byggnaderna. 

 

Järvastaden AB Besiktning 

Radon 

Uppfyller kraven.  Järvastaden AB  

- Mätning Görs mätningar kontinuerligt. Järvastaden AB Mätprotokoll 

GENOMFÖRANDE 

   

Byggavfall  

   

Projektet ska följa Sveriges Byggin-
dustriers riktlinjer för resurs- och 
avfallshantering vid byggande och 
rivning. 

Ja. Järvastaden AB Egenkontroll 

Effektivt transportsystem 

   

Fordon och arbetsmaskiner som 
används på byggplatsen samt 
transporter till och från 
byggarbetsplatsen eftersträvar så låg 
miljöpåverkan som möjligt. 

Ja, bra klassning och 
byggarbetsplatsen ska eftersträva en 
låg miljöpåverkan utifrån 
förutsättningarna.   

Järvastaden AB Byggmöten 
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Effektiv energianvändning 

   

Under byggskedet mäts 
energianvändningen och projektet 
genomför åtgärder för att minimera 
energianvändningen. 
Energianvändningen under 
byggskedet är så långt som möjligt 
baserad på förnybar energi. 

Mindre ombyggnad, ej aktuellt. 
Förnybar energi ska eftersträvas.  

Järvastaden AB  

Grönytor 

Utformning följer 
gestaltningsprogram 

Järvastaden AB Gestaltningsprogram 2022-04-21 v3 

- Tallarnas skydd, rotkartering, ska 
ske i samråd med sakkunnig. 

- Ristningens skydd 

Ja, tallarna ska skyddas och 
genomförandet kommer att ske i 
samråd med sakkunnig. 

Ristningen ej aktuell utanför 
detaljplanen.   

Järvastaden AB  

Fukt 

   

Ett fuktskyddsprogram upprättas och 
följs och en fuktskyddsansvarig utses 
tidigt i projektet.  

Ja. Järvastaden AB  
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SAMMANFATTNING 

Detaljplaneändringen omfattar två kasernbyggnader från tiden då Järvafältet var ett 

militärområde. I båda husen bedrivs idag förskolor med beviljat tidsbegränsat bygglov. 

Området är strategiskt beläget vid Järva skjutbaneväg och ligger cirka 500 meter ifrån 

Ulriksdals pendeltågsstation. 

 

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge flexibel 

användning i form av förskola och kontor respektive bostäder.  

 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för gående, 

cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. I samband med detaljplaneändringen kan det 

kommunala gatunätet komma att behöva ses över och kompletteras med 

övergångsställen och nya ändamålsplatser. Påverkan på biltrafikflödet är bedöms vara 

mycket liten.  

 

Parkeringsberäkningarna i utredningen utgår från Solna stads nya parkeringsnorm som 

antogs hösten 2021. Det beräknade parkeringsbehovet beror på användning av 

fastigheterna, varför flera scenarion utretts.  

 

Bilparkeringsplatser för boende och anställda behöver oavsett scenario anläggas på 

fastighetsmark då parkering idag saknas. I de fall förskoleverksamhet inryms i 

byggnaderna är bedömningen att all tillgänglig gårdsyta bör upplåtas till förskolegård. 

Mobilitetsåtgärder ska tillämpas för att reducera bilparkeringstalet Inskrivningen 1 om 

användningen blir kontor.  

 

Cykelparkering föreslås kompletteras delvis inomhus i cykelrum och delvis utomhus på 

kvartersmark. 

 

Vid Mönstringen 3 föreslås en ny zon för hämtning och lämning till förskolan. Vid 

Inskrivningen 1 föreslås en ny yta intill kantsten för angöring genom att ta bort 

befintlig klack i kantsten.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Gällande detaljplan för kv Staben m fl antogs 2006. Inom detaljplanen finns idag tre 

olika fastigheter där det för närvarande bedrivs förskoleverksamhet med tidsbegränsat 

bygglov. I samtliga tre fall har byggnaderna bedömts lämpliga för förskoleverksamhet, 

men enbart kunnat få tillfälliga bygglov eftersom förskoleanvändning inte är angiven i 

detaljplanen. Två av förskolorna är kommunala och en drivs av en fristående aktör. 

Förskolorna kommer under överskådlig tid behövas i Järvastaden.  

 

Järvastaden AB har inkommit med ett önskemål om att justera den gällande 

detaljplanen avseende två fastigheter, Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Järvastaden 

AB:s önskemål är att planen ändras så att befintliga förskoleverksamheter kan fortsätta 

att bedrivas. För att inte hindra framtida möjligheter önskar Järvastaden AB en flexibel 

plan som medger olika användning av fastigheterna, där även kontor respektive 

bostäder möjliggörs i fastigheterna.  

 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta PM är att utreda trafik- och parkeringsfrågor i samband med 

detaljplaneändring för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. 
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2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 RIKTLINJER 

Grundläggande krav på planering och utformning av trafiksystemet utgår från VGU – 

Vägar och gators utformning (Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner) – 

senaste utgåva 2019. 

 

Krav på tillgänglighet och angöring utgår från Boverkets regelsamling. 

 

Parkeringsberäkningarna utgår från Solna stads parkeringsnorm som antogs hösten 

2021. 

2.2 NÄRLIGGANDE PROJEKT 

 

Figur 1. Översiktskarta över Järvastadens utbyggnadsetapper, aktuellt planområde i oranget. 

Detaljplanen för kv Linnéan m fl (4) är antagen och byggnation av upp till 900 nya 

lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service 

samt en större förskola pågår.  

 

En ny idrottsplats (5) i norra Järvastaden anläggs i nära anslutning till Igelbäckens 

naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav 

en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar 

även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. 
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Etapperna 6 till 9 omfattar cirka 3 000 nya lägenheter. Dessa är kopplade till att 

befintlig kraftledning grävs ned och att Enköpingsvägen omvandlas till en stadsgata. 

 

Detaljplan för Bagartorp centrum är nyligen antagen. Planen innehåller ca 230 nya 

bostäder och centrumverksamheter.  
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3 NULÄGE 

3.1 ÖVERSIKT 

Planområdet ligger i södra Järvastaden i Solna stad, se Figur 2. Detaljplanen omfattar 

två kasernbyggnader från tiden då Järvafältet var ett militärområde, se Figur 3. I båda 

husen bedrivs idag förskolor. Befintlig planbestämmelse och nuvarande användning 

visas i Tabell 1 på nästa sida. Området är strategiskt beläget vid Järva skjutbaneväg, 

som utgör huvudinfart till Järvastaden. 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering (rött) och närliggande målpunkter. 

 
Figur 3. Gällande detaljplan för kv Staben m.fl., befintliga byggnader markerade i rött. 
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Tabell 1. Befintlig planbestämmelse och användning samt ny föreslagen användning i planförslag. 

Fastighet Adress Befintlig 

planbestämmelse 

Befintlig 

användning 

Mönstringen 3 Honnörsgatan 11–13 Bostäder Förskola + 

bostäder 

Inskrivningen 1 Lottagatan 2 Kontor Förskola 

3.2 GÅNGTRAFIK 

I planområdet finns generellt gångbanor på båda sidor om gatorna. På Lottagatan samt 

östra delen av Honnörsgatan finns gångbana endast på en sida. På Honnörsgatan 

ligger denna på samma sida som befintlig förskola.  

3.3 CYKELTRAFIK 

På östra sidan av Järva skjutbaneväg finns en dubbelriktad cykelbana med 

cykelpassager över tvärgatorna. Detta stråk är utpekat i Solnas cykelplan som 

huvudstråk 10 och går mellan Järvastaden och Järva krog, se Figur 4. Huvudstråket 

ansluter närmast till de regionala stråken Hjulsta-Bergshamrastråket i östvästlig 

riktning och Märstastråket i nordsydlig riktning. Märstastråket kommer enligt regionala 

cykelkansliet att utgå som regionalt stråk i samband med att Hagastråket står klart. 

När det sker kommer stråket övergå till att bli ett huvudcykelstråk i Solna. 

 

 

Figur 4. Utpekade huvudcykelstråk (rött) och regionala cykelstråk (grönt). 

3.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

Planområdet ligger nära flera kollektivtrafiknoder. Ulriksdal pendeltågsstation ligger 

cirka 500 meter från planområdet. Tunnelbanans blå linje nås via Hallonbergens 
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tunnelbanestation, cirka 1,3 kilometer från planområdet. Två busslinjer (157, 502) och 

en nattbusslinje (591) trafikerar längs Enköpingsvägen. Ytterligare två busslinjer (505, 

540) trafikerar Fridensborgsvägen norr om planområdet.  

 

 

Figur 5. Kollektivtrafiknoder och avstånd från planområdets mitt. 

 

3.5 BILTRAFIK 

Lottagatan är enkelriktad för fordonstrafik. Övriga gator är dubbelriktade. 

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på samtliga lokalgator inom planområdet. 

 

Biltrafikflödet på Järva skjutbaneväg, mellan Enköpingsvägen och Inskrivningsvägen, 

mättes i september 2019. Mätningen visade på knappt 4 000 fordon per dygn, ÅDT. 

Under förmiddagens maxtimme uppmättes flödet till knappt 400 fordon, och under 

motsvarande maxtimme på eftermiddagen var flödet drygt 400 fordon. Andelen tung 

trafik var enligt mätningen 2,5 %.  

 

Flödet på intilliggande sträcka av Enköpingsvägen uppmättes vid samma mättillfälle till 

cirka 11 000 fordon per dygn, ÅDT. Uppmätta flöden på de mindre gatorna inom och 

kring planområdet saknas.   
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3.6 PARKERING OCH ANGÖRING 

Cykelställ och kantstensparkering för bil finns längs Mönstringsvägen, Honnörsgatan, 

Inskrivningsvägen och Lottagatan. I övrigt gäller parkeringsförbud i området. 

Kantstensparkeringen på de närmaste gatorna i området rymmer cirka 165 platser, se 

Figur 6 för fördelning mellan gatorna. 

 

 

Figur 6. Antal gatuparkeringsplatser i området. 

 

Förskoleverksamheten Ur och Skur (Mönstringen 3) har en lastkaj. Utformningen kräver 

backningsrörelser över gångbana då vändmöjlighet intill kajen saknas. Övriga 

förskoleverksamheter saknar särskild plats för varumottag och avfallshantering.  

 

Under utredningen hölls dialog om parkering- och angöringssituationen med befintliga 

förskolor i både Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Nedan sammanfattas förskolornas 

syn på dagens parkerings- och angöringssituation: 

 

Förskola Mönstringen 3 (Ur och skur): 

o Bilparkeringen fungerar okej. 

o Cykelparkering fungerar okej. 

o Befintliga skyltar och lyktstolpar försvårar angöring vid lastkajen. 

o Angöring för hämta/lämna ofta sker i gatan då boendeparkeringen är 

upptagen av boende eller av andra angörande till förskolan.  

o Ytterligare önskade förbättringar var bilparkering för personalen, 

reserverad yta för hämta/lämna-angöring samt förbättrad tillgänglighet 

för rörelsehindrade runt fastigheten. 

 

Förskola Inskrivningen 1 (Lottagatans förskola): 

o Bilparkering saknas för förskolan specifikt 
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o Cykelparkering fungerar okej 

o Angöring för hämta/lämna använder boendeparkering 

o Varumottag fungerar dåligt till följd av felparkering av boende. Önskar 

skyltning med parkeringsförbud utanför köksingången. 

 

 

I slutet av september 2021 genomfördes en mindre beläggningsstudie på 

gatuparkeringen i området. En kompletterande beläggningsstudie genomfördes i april 

2022. Under båda tillfällena räknades beläggningen på gatuparkeringen i området 

under två dagar (tisdag och onsdag). Totalt samlades beläggningsdata från fyra 

vardagar under olika tider på dygnet (morgon, eftermiddag och kväll). 

 

Den totala beläggningsgraden i det studerade området var inom samma intervall under 

de olika tillfällena. Under höstens studie var den högsta totala beläggningen 84 % 

medan den högsta beläggningen under vårens studie var 86 %. Högsta 

beläggningsgraden mättes vid båda tillfällena upp under kvällstid. 

 

Den detaljerade beläggningen beror på gata och tid på dygnet. Beläggningsgrader upp 

till 100 % noterades under båda tillfällena. Utanför förskolorna på fastigheterna 

Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 noterades under vårens studie en beläggning om 

67-100 % respektive 0-100 %. Den mycket låga beläggningen om 0 % beror på att 

räkningen gjordes under en städdag på gatan.  

 

Hämtning och lämning noterades under platsbesöken till stor del ske via gång och 

cykel, men sågs även ske med bil. Utanför förskolan på Mönstringen 3 var 

beläggningen på gatuparkeringen hög under tid för hämtning och lämning, varför bilar 

observerades angöra i gatan. Som högst sågs fyra bilar angöra på rad i gatan. 

Angöring skedde på motsatt sida gatan, på en stäcka där parkeringsförbud råder i 

enlighet med områdesreglering, men där stop är tillåtet. Stoppen på platsen 

observerades dock göras i motsatt färdriktning än tillåtet. Det noterades att en bil med 

lätthet kunde passera trots gatuparkering på ena sidan och angöring i gata på andra 

sidan. 

 

3.7 TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TRYGGHET 

Enligt den intervjuade personalen på de två befintliga förskolorna upplevdes 

trafiksäkerheten och tryggheten på själva förskolegårdarna som bra. Däremot 

önskades ytterligare övergångsställen intill förskolan på Mönstringen 3. Vidare 

påpekade personalen på förskolan på Inskrivningen 1 att trafiksäkerheten Lottagatan 

var låg. Detta eftersom gatan trafikeras i hög hastighet och ibland även trafikeras mot 

enkelriktningen. 

 

Vidare tyder förskolepedagogernas respons på att trafiksäkerheten vid hämtning och 

lämning är låg, eftersom bilar angör mitt i gatan på grund av trängsel vid kantsten. 

Detta, samt icke trafiksäkra backningsrörelser på enkelriktade Lottagatan, upplevdes 

även på platsbesök under utredningen.  

 

Positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt är för båda förskolorna att mottag av varor samt 

sophantering sker på annan plats än precis intill entréer. Backningsrörelser krävs 

endast vid angöring till lastplatsen på Mönstringen 3, men eftersom lastplatsen ligger 

på andra sidan byggnaden än entrén för barnen är påverkan på trafiksäkerheten låg. 
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4 PLANFÖRSLAG - TRAFIK 

4.1 ÖVERSIKT 

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge flexibel 

användning i form av förskola, kontor respektive bostäder. Detta bland annat för att 

fortsatt möjliggöra nuvarande användning av befintliga byggnader. 

 

Tabell 2. Befintlig planbestämmelse och föreslagen ny planbestämmelse. 

Fastighet Ljus BTA Befintlig plan-

bestämmelse 

Föreslagen 

plan-

bestämmelse 

Kommentar 

Mönstringen 3 Ca 930 kvm Bostäder Bostäder, 

förskola 

6 förskole-

avdelningar 

och 

2 större 

lägenheter 

(ca 100 

kvm/lägenhet) 

Inskrivningen 1 Ca 920 kvm Kontor Kontor, 

förskola 

4 förskole-

avdelningar 

eller kontor 

 

4.2 GÅNGTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för gående. 

Dock tillskapar ändringen behov av ny infrastruktur, se kapitel Trafiksäkerhet, 

 

4.3 CYKELTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för cykel. I 

samband med att förskolor planläggs bör det utredas vidare om kompletterande 

cykelstråksåtgärder behövs. 

 

4.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande kollektivtrafik, linjer eller 

stationer/hållplatser. Ny användning kan innebära förändrad användning av 

intilliggande hållplatser, men bedöms inte påverka kapaciteten. 
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4.5 BILTRAFIK 

Detaljplaneändringen bedöms inte ha någon större påverkan på biltrafiken i området. 

I Tabell 3 nedan sammanfattas en översiktlig alstringsberäkning för planområdet, 

framtagen via Trafikverkets altringsverktyg. Det förväntade flödet varierar med 

verksamheterna, därav framgår ÅVDT i intervall där olika scenarier studeras. Oavsett 

scenario och fastighet är det väntade alstrade flödet dock mycket lågt. 

 

Tabell 3. Översiktlig alstringsberäkning till/från planområdet (Källa: Trafikverkets alstringsverktyg) 

Fastighet  ÅVDT Kommentar 

Mönstringen 3 Ca 80 fordon/dygn Förskolan alstrar mest 

Inskrivningen 1 Ca 30–120 fordon/dygn Förskolan alstrar mest 

Summa: Ca 110-200 fordon/dygn  

 

Observera att förskolor, enligt Trafikverkets altringsverktyg, alstrar mest trafik och 

betydligt mer jämfört med bostäder och kontor. Eftersom fastigheterna redan idag 

används som förskolor kan befintlig användning ses som ett ”värsta scenario” för  

fastigheterna. Bedömningen är därför att alstringen till/från planområdet inte väntas 

bli högre om användningen ändras i samband med nya planbestämmelser.  

 

Utöver att planförslaget kan påverka trafikflödet i området finns det andra och större 

orsaker till ett förändrat flöde sett till området kring Järvastaden i stort. Planer finns på 

att omvandla intilliggande Enköpingsvägen till en stadsgata med ny karaktär, färre 

körfält och lägre hastighetsbegränsning jämför med idag, vilket förmodligen sänker 

trafikeringen på vägen kraftigt.  

 

En prognossiffra för 2030 menar vidare att flödet på Järva Skjutbaneväg kommer vara 

cirka 3700 fordon/dygn och på Enköpingsvägen cirka 26 000 fordon/dygn (ÅVMD). 

Jämfört med mätningarna som utfördes 2019 innebär denna prognos ingen ökad trafik 

på Järva skjutbaneväg, men en större ökning på Enköpingsvägen. Observera att 

Enköpingsvägens omvandling till stadsgata ligger lägre fram i tiden än vad prognosen 

avser. 

 

En prognos för 2040 saknas idag för Solna. Med hänsyn till att hela Järvastaden väntas 

vara färdigt 2035, omvandlingen av Enköpingsvägen samt mål om hållbara trafikslag 

och minskade utsläpp kan dock antas att en prognos för 2040 inte bör visa på mycket 

högre trafikmängd än prognosen för 2030.  
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4.6 TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TRYGGHET 

 

I samband med att förskolor planläggs finns behov av att komplettera området med 

åtgärder som kan höja trafiksäkerheten och även tryggheten för barn. Utifrån 

intervjuer med förskoleverksamheterna framkom önskemål om ett nytt övergångsställe 

mellan Mönstringen 3 och parken. Vid platsbesök noterades detta behov och även 

behov av ett nytt övergångsställe mellan parken och Inskrivningen 1, se figur. 

Observera att ett övergångsställe inte är en direkt trafiksäkerhetshöjande åtgärd, men 

ändå är lämpligt intill förskolor för att öka tryggheten och framför allt tydligheten för 

barn. Samtidigt ökar övergångsställen framkomligheten för gående. 

 

Vidare bör hastighetsdämpande åtgärder utredas vidare för att säkerhetsställa att låga 

hastigheter hålls utanför dessa verksamheter. Exempelvis skulle nya övergångsställen 

kunna vara upphöjda eller utrustade med blinkande lampor för att höja 

trafiksäkerheten och sänka hastigheten. 

 

 

Figur 7. Befintliga övergångsställen i gult och förslag på lägen för nya övergångsställen i lila. 
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5 PLANFÖRSLAG - PARKERING 

Parkeringsberäkningarna i denna utredning utgår från Solna stads parkeringsnorm från 

2021. Normerna sammanfattas i Tabell 4 och Tabell 5. 

5.1 PARKERINGSNORM 

5.1.1 CYKEL 

Solna stads mål är att minst 20 % av de som arbetar inom kommunen ska 

pendlingscykla till arbetsplatsen. Den nya parkeringsnormen är framtagen med bland 

annat detta som utgångspunkt. Parkeringsnormen som används för cykel i denna 

utredning redovisas i Tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Solnas nya parkeringsnorm för cykel. Enhet: cykelplatser/1000 kvm ljus BTA 

 Boende/anställd 
 

Besökare Totalt 

Bostäder 36 6 42 

Kontor 20-26 2 22-28 

Förskola 0,4 pl/anställd 1,5 pl/avdelning*  

*Parkeringstalet är hämtade från parkeringsnormen från 2014. 

 

 

5.1.2 BIL 

Parkeringsnormen som används för bil i denna utredning redovisas i Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Solnas nya parkeringsnorm för bil. Enhet: bilplatser/1000 kvm ljus BTA 

 Boende/anställd Besökare Totalt 

Bostäder - - 8,5 

Kontor - - 10 

 

Utgångspunkten i Solna stads parkeringsnorm är att boendeparkering ska ordnas inom 

fastigheten. Parkering på gatumark ska i första hand nyttjas av besökare.  

 

Normen ställer inte krav på bilparkering för förskoleverksamhet, däremot ska 

angöringsfickor för hämta/lämna ordnas nära entrén. Angöringsytor för hämta/lämna 

kan kombineras med gatuparkering eller lastplats. 
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5.2 PARKERINGSBEHOV  

5.2.1 MÖNSTRINGEN 3 

 

Tabell 6. Förutsättningar för parkeringsberäkning. 

Användning Ljus BTA Kommentar 

Bostäder och 

förskola 

Ca 930 kvm 

 

 

6 förskoleavdelningar + 

2 större lägenheter (ca 100 kvm/lägenhet) 

 

 

 

Cykelparkering 

 

Tabell 7. Behov av cykelparkering beroende på användning. 

 Totalt behov 

 

Bostäder 9 

Förskola 14 

Totalt: 23 cykelplatser 

 

Behovet av cykelparkering för Mönstringen 3 är totalt 23 platser. 

 

Cykelparkering för boende och anställa bör i huvudsak placeras i cykelrum. 

Besöksparkering placeras med fördel utomhus nära entréer. 

 

 

Bilparkering 

 

Tabell 8. Totalt behov av bilparkering beroende på användning. 

 Totalt behov 

Bostäder 2 

Förskola 0 (endast angöringsplatser) 

 

Behovet av bilparkering för Mönstringen 3 är totalt 2 platser, vilka bör placeras på 

kvartersmark.  

 

Översiktligt förslag på var bilparkering kan ordnas redovisas i kapitel 5.5. 

Parkeringslösning. 

 

Exploatören planerar inte erbjuda mobilitetsåtgärder för boende eller anställda inom 

Mönstringen 3.  
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5.2.2 INSKRIVNINGEN 1 

 

Tabell 9. Förutsättningar för parkeringsberäkning. 

 Användning Ljus BTA Kommentar 

Scenario 1 Kontor Ca 920 kvm 

 

 

 

Scenario 2 Förskola Ca 920 kvm 

 

4 förskoleavdelningar 

 

 

Cykelparkering 

 

Tabell 10. Behov av cykelparkering beroende på användning. 

  Boende/anställda 

 

Scenario 1 Kontor 23 

Scenario 2 Förskola 11 

 

Behovet av cykelparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid scenario 1 med kontor, 

där behovet är totalt minst 23 platser. 

 

Cykelparkering för anställa bör i huvudsak placeras i cykelrum. Besöksparkering 

placeras med fördel utomhus nära entréer. 

 

Observera att cykelparkeringsnormen för kontor står skrivet som ett spann. Siffrorna i 

tabellen ovan motsvarar ett absolut minimum. 

 

 

Bilparkering 

 

Tabell 11. Totalt behov av bilparkering beroende på användning, utan mobilitetsåtgärder. 

  Totalt behov 

Scenario 1 Kontor 10 

Scenario 2 Förskola 0 (endast angöringsplatser) 

 

Behovet av bilparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid scenario 1 med kontor, 

där behovet är totalt 10 platser. Dessa bör huvudsakligen placeras på kvartersmark, 

men viss besöksparkeringen kan i enlighet med parkeringsnormen hänvisas till 

gatuparkering. 

 

Parkeringsbehovet för kontorsanställda kan reduceras med hjälp av mobilitetsåtgärder. 

Planförslaget innebär en reduktion om 10 % för kontor inom Inskrivningen 1. Förslag 

på åtgärder motsvarande dessa reduktioner presenteras i kapitel 5.4. Behovet efter 

reducering redovisas i Tabell 12 på nästa sida. 

 

Tabell 12. Behov av bilparkering på kvartersmark, med och utan mobilitetsåtgärder. 

  Utan reduktion Med reduktion 

Scenario 1 Kontor 10 9 

Scenario 2 Förskola 0 - 
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Översiktligt förslag på var bilparkering kan ordnas redovisas i kapitel 5.5. 

Parkeringslösning. 

 
 

5.2.3 SAMMANSATT SCENARIO MED HÖGST PARKERINGSBEHOV 

I Tabell 13 nedan redovisas ett sammansatt scenario för de två fastigheterna som 

innebär det högsta parkeringsbehovet för bil på kvartersmark. Reduktion till följd av 

mobilitetsåtgärder är applicerat enligt ovan för Inskrivningen 1.  

 

Tabell 13. Sammansatt scenario med högst parkeringsbehov för bil. 

Fastighet Scenario  Parkeringsbehov för bil på 

kvartersmark 

Mönstringen 3 1, bostäder + förskola 2 

Inskrivningen 1 1, kontor 9 

Totalt:  11 platser 

 

 

I Tabell 14 nedan redovisas ett sammansatt scenario för de två fastigheterna som 

innebär det högsta parkeringsbehovet för cykel, uppdelar på behovet inomhus och 

utomhus.  

 

Tabell 14. Sammansatt scenario med högst parkeringsbehov för cykel. 

Fastighet Scenario  Parkeringsbehov 

för cykel 

inomhus 

Parkeringsbehov 

för cykel utomhus 

Mönstringen 3 1, bostäder + förskola 13 11 

Inskrivningen 1 1, kontor 19 2 

Totalt:  32 platser 14 platser 

 

 

  

=i:.-= TYRENS 



 

 

 

Uppdrag: 314039, Järvastaden_Detaljplaneändring 2022-05-10 

Beställare: Järvastaden AB Rapport 

 

20(22) 

5.3 MOBILITETSÅTGÄRDER 

Enligt Solna stads gällande parkeringsnorm finns det möjlighet för upp till 15 % 

reduktion av antalet bilparkeringsplatser, förutsatt att mobilitetsåtgärder genomförs. 

Ytterligare reduktion möjliggörs om plats för bilpool ordnas, med utgångspunkt att en 

bilpoolsplats ersätter fem vanliga bilplatser. 

 

Reduktion av antalet parkeringsplatser är även möjligt med hjälp av samnyttjande 

förutsatt att kriterier enligt normen uppfylls. 

 

Från stadens sida listas följande mobilitetsåtgärder som exempel: 

 

För bostäder: 

- Möjlighet att nyttja bilpools-tjänster och reserverade parkeringsplatser för 

bilpools-bilar på kvartersmark. En bilpoolsplats ersätter fem vanliga p-platser. 

Ska säkerställas för minst 10 år efter bygglovets slutbesked. 

- Utrymme för cykelpool inklusive lastcyklar och elcyklar. 1 cykel per 3 500 kvm 

ljus BTA. Parkering för cykelpoolens cyklar ska ordnas utöver 

parkeringsbehovet som beräknats utifrån parkeringsnormen. 

- Utrymmen för in- och utlämning av paket och större avfallsfraktioner. Kylt 

utrymme för matleveranser. 

- Årskort i kollektivtrafiken för nyinflyttade som delas ut i samband med 

överlämning av nyckel. Ett årskort (till fullpris) per lägenhet. 

 

För verksamheter: 

- Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare samt möjlighet till 

laddning av batterier till el-cyklar. 

 

 

För bostäder och kontor i planområdet i Järvastaden finns fler möjligheter att 

genomföra mobilitetsåtgärder: 

 

• Gällande kontor är ambitionsnivån att erbjuda mobilitetsåtgärder 

motsvarande en reduktion på 10 %. Detta gäller för kontorsverksamhet i 

Inskrivningen 1. Åtgärder som föreslås är omklädningsrum med dusch och 

laddningsstation för elcykelbatterier.  
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5.4 PARKERINGSLÖSNING  

Om byggnaderna ska användas till bostäder och kontor finns praktisk möjlighet att 

anlägga markparkering på kvartersmark. Övergripande skisser över var markparkering 

kan till tillskapas på kvartersmark visas Figur 8. 

 

I de fall förskoleverksamhet inryms i byggnaderna är bedömningen att all tillgänglig 

gårdsyta bör upplåtas till förskolegård. 

 

Det kombinerade scenariot med störst parkeringsbehov innebär att besöksparkeringen 

som hänvisas till gatuparkering motsvarar totalt 11 platser. Enligt genomförd 

beläggningsstudie finns utrymme och marginal för att hänvisa denna besöksparkering 

till befintlig gatuparkering, se nulägesbeskrivning. 

 

Även cykelparkering behöver tillskapas på kvartersmark inom varje fastighet. 

Cykelparkering för boende och anställda ska gärna anordnas inomhus i lättillgängliga 

cykelrum. Besöksparkering ska ordnas nära entrén. Samtliga cykelplatser ska 

möjliggöra för ramlåsning. Väderskydd är att föredra även för besöksparkering.  

 

 

 

 

Figur 8. Förslag på placering av parkering för kontor respektive bostäder/förskola för  Inskrivningen 1 och 
Mönstringen 3. 
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5.5 ANGÖRING 

För att tydliggöra situationen för hämta/lämna-angöring till förskolan på Mönstringen 

3 föreslås en särskild zon för detta på Honnörsgatan intill parken. Angöring sker på 

platsen idag, se nulägesbeskrivningen. Enligt dagens reglering är angöring tillåtet på 

platsen eftersom endast förbud mot parkering råder i området.  

 

Hämta/lämna-zonen föreslås intill parken i färdriktning västerut. Detta innebär att 

Honnörsgatans sträckning intill parken föreslås enkelriktas västerut. Anledningen till 

rekommendationen om enkelriktning och angöring i västlig riktning är för att det 

minskar risken för felaktig angöring, som redan idag sker. Gatans bredd mellan 

befintlig gatuparkering och föreslagen angöringszon är tillräcklig för att en bil ska 

kunna passera. Eftersom möjligheten för möte är begränsad är det fördelaktigt att 

gatusträckan enkelriktas. 

 

En enkelriktning av gatusträckan påverkas inte tillgängligheten eller framkomligheten 

till intilliggande befintliga bostadshus på Honnörsgatan.  

 

Enkelriktning och angöring av en del av Honnörsgatan i västlig riktning möjliggör även 

för hämta/lämna-angöring till förskolan på Inskrivningen 1 via parken. Om 

angöringsmöjligheten på Lottagatan är begränsad finns därmed möjlighet att köra runt 

parken och angöra på föreslagen ny hämta/lämna-zon. Eftersom Lottagatan redan idag 

är enkelriktad finns inte möjlighet att först söka angöringsmöjlighet på Honnörsgatan 

och sedan åka in på Lottagatan. Därför är det fördelaktigt att Lottagatan enkelriktas 

och att angöringszonen ordnas i västlig riktning. 

 

 

Figur 9. Föreslagen ny hämta/lämna-zon (orange rektangel), kantstensklack som föreslås utgå och ge 

plats för leverans (orange cirkel) samt körvägar vid föreslagen enkelriktning av Honnörsgatan intill parken. 

Vid Inskrivningen 1 i föreslås även att kanstensparkeringen förlängs längs hela gatan 

genom att befintlig klack i mitten av sträckan byggs bort. Detta skapar mer utrymme 

och ger möjlighet att tillskapa yta för leveranser och sophantering. Hämta och lämna-

angöring föreslås i första hand samnyttjas med kantstensparkering och kan vid behov 

tidsregleras.  

 

Vid Mönstringen 3 möjliggörs leveranser och sophantering fortsatt från befintlig 

lastkaj.  
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Bilaga 4. Trädbilaga - Beräkning av vite med skaderegleringsmatris 

- SOLNASTAD W, Tekniska förvaltningen 

Beräkning av vitesbelopp vid skada på Solna stads träd 

2020-06-22 
SID 1 (2) 

Ver. 2 

Skador som uppstått på stadens träd till följd av ett exploaterings- eller investeringsprojekt 
sanktioneras i allmänhet med vite. Storleken på vitet följer vad som på förhand avtalats 
mellan Solna stad och byggherren eller entreprenören. För att få konsekventa och likvärdiga 
viten i olika projekt utgår Solna stad från en beräkningsmodell, där vitesbeloppet är en 
produkt av trädets värde och skadans omfattning i förhållande till trädets storlek. Genom att 
beräkningsmodellen fastslås i avtalet minskar också behovet av att inventera alla träd som 
kan komma att påverkas av ett visst projekt, samtidigt som byggherren eller entreprenören 
får den förutsägbarhet som är nödvändig. (I undantagsfall kan staden välja att värdera träd på 
annat sätt, t.ex. om ett visst träd har särskilt stor kulturhistorisk betydelse eller hyser andra 
värden som inte beaktas i den generella modellen.) 

Steg 1 - Att fastställa trädets värde 
För att fastställa ett träds värde utgår Solna stad från den s.k. "Alnarpsmodellen". 
Alnarpsmodellen är framtagen för att så objektivt som möjligt fastställa ett träds 
återanskaffningskostnad och tar därför bara hänsyn till mätbara faktorer såsom art, storlek, 
vitalitet mm. Eftersom vitets syftar till att verka avskräckande så att skador förebyggs har 
staden valt att ta bort alla värdesreducerande faktorer. 

Trädets värde beräknas med följande formel: 

Trädets värde = Pris per cm2 x Area värderat träd + inköps- och etableringskostnad 

Pris per cm2 beräknas genom följande formel : 

Pris per cm2 = Pris för träd samma art på en plantskola (stl. 12-14) / 13.45 
13,45 cm2 är arean för ett träd av storlek 12-14. 

Area för värderat träd beräknas genom följande formel : 

Area värderat träd = Stamomkrets2 I (4 x TT) 

Stamomkrets mäts på en meters höjd. 

För att beräkna inköps- och etableringskostnad används en förenklad modell som baseras på 

trädets storlek och huruvida trädet står i stads- eller parkmiljö: 
Inköps- och etableringskostnad gatuträd = 70 x Area + 20 000 (dock max 85 000 kronor) 
lnkö s- och etablerin arkträd = 70 x Area+ 10 000 dock max 75 000 kronor 

För beräkning av trädets värde används bilaga 1, där även pris/ cm2 tagits fram för våra 
vanligaste trädsorter (2012). 

Steg 2 - Att fastställa vitesbelopp 
För att fastställa vitesbeloppet använder Solna stad en skaderegleringsmatris som tagits fram 
av Stockholm stad. Principen är att vitesbeloppet ökar ju större en skada är, upp till en viss 
gräns då trädet inte längre bedöms ha någon möjlighet att överleva skadan och vite utgår 
med trädets fulla värdering. 

Vitesbelopp beräknas med följande formel: 

Vitesbelopp = typ av skada x skadans storlek / trädets omkrets x trädets värde 

För beräkning av vitets storlek används bilaga 2. 



Tekniska förvaltningen 

Exempel på hur bilaga 1 och 2 används vid beräkning av vitesbelopp: 

Förutsättning 

2020-06-02 
SID 2(2) 

Ver. 2 

En vitesbelagd ek i en park har blivit påkörd av en lastbil. Eken har en stamomkrets på 300 
cm och har fått en 40 cm lång stamskada som når ända in i veden. 

Steg 1 - Att fastställa trädets värde 

1. Öppna bilaga 1, Trädvärdering.xls 

2. Leta rätt på art i listan på flik 2, Formler, och notera artens nummer i kolumn A. 
5 Pris 12-14 
6 ---r='r1'"'cla,.rte- ,,-vat- •-na- ·k-•# Trldort, 1von1kt Medelvärde 

24 18 Quercus palustrls Kirrek 2 280 kr 
25 l]filouercu, robur Ek 2 197 kr 

26 --=20 .. R=oc.bi=•i=• ~= "=do_,,a;;cca,.,ci""a ____ .....,_ ___ R=ob .... ln=i•---------------2~41=3~kr~ 

3. Gå till flik 1, uträkning av ersättningsvärde, och fyll i artens nummer i kolumn D, 
stamomfång i kolumn F och 2 (=parkträd) i kolumn I. Notera värdet i kolumn J. 

Trädnumme Trädan. Trädan, Trädan Pris per cm2 
vetenskapligt svenskt namn (ange 
namn nummer) 

1 Ouercus robl Ek 163 kr I 

Steg 2 - Att fastställa vitesbelopp 

Trädets Park eller Stamomllln Antal 
g cm2 
skadatfnedt 

ersöttnlnasvärde gatuträd. 

aget lräd 

JO~ 7166 _ 1 110 181 kr I 

1 = Gatutråd 
2 = Parkträd 

1. Öppna bilaga 2, Skadereglering.xls 

2. Fyll i trädets omkrets och trädets värde högst upp på flik 1 
Trädart Ek 

TrädlD 

Trädstorlek, omkrels I cm: 300 

Trädels värde: 1245181 kr 

P1an1er1nos-och 
etableringskostnad 
Gatutråd 20 000 kr + 70 kr per 
cm2 (Maximall 85 000 kr.) 

Parktråd 10 000 • 70 kr per cm2 
(l,laxlmalt 75 000 kr.) 

Totan 
ersättningsvärde 
(exkl moms) 

2r 75 000 kr I 1 245 181 kr 

3. Gå ner till den spalt som bäst beskriver skadan, i detta fall Skadestorlek, bark och 
vedskada på stam. Sätt ett antal (1 st) i kolumn F på den rad som beskriver skadans 
utbredning, i det här fallet rad 28, maximal utbredning 45 cm. I kolumn G visas nu 
på samma rad ersättningsbeloppet för den aktuella skadan. 

Skadans maximala ul bredn ing i cm Skadeståndels slorlek i % Skadeslåndels storlek I kronor Anla l av skadan Ersätl ningsbelopp: 

15 10% 124 518 kr kr 

30 20% 249 036kr kr 

4 30% 373 554 kr 1 373 554 kr 

60 40% 498 072 kr kr 

75 45% 560 331 kr kr 

90 55% 684 850kr kr 

105 60% 747109 kr kr 

120 80% 996145 kr kr 

135 100% 1245181 kr kr 

4. Om det är flera skador på samma träd fylls dessa i på samma blad. Vitesbeloppet 
swnmeras då på rad 57 i samma kolwnn och rad 8 i kolumn D . 

I detta exemplet blir alltså vitesbeloppet 373 554 kronor. 
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Sammanfattning  

Järvastaden AB har ansökt om en detaljplaneändring för att ändra användningsområden för två olika 

kasernbyggnader på fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Byggnaderna har 

planbestämmelser med beteckningen q1 vilket innebär att de inte får rivas eller byggas om. Idag 

användas byggnaderna till förskoleverksamhet och har tidsbegränsade bygglov som gäller till 2023. 

Järvastaden AB ser behov av att fortsätta bedriva verksamheten i byggnaderna och önskar att de kan 

fortsätta permanent genom att ändra planbestämmelserna. Vidare planeras bullerskärmar mot gata. 

Den nuvarande detaljplanen vann laga kraft 2006-02-02, sedan dess har en hissbyggnad tillkommit 

och lagkrav gällande dagvattenhantering förändrats. NIRAS uppdrag syftar till att redogöra för hur 

planändringarna påverkas av dagvatten- och skyfallssituationen i området och ge förslag på lämpliga 

åtgärder.  

Fastigheterna ligger i sydöstra delen av Järvastaden och omges av kvarter med bostäder, förskolor, 

butiker, naturområden och parker. Fastigheterna som planändring avser avrinner mot sydöst till 

parken mellan Lottagatan och Honnörsgatan och sedan vidare till recipienten Brunnsviken.  

Enligt Solna stads riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas inom området och 

systemet ska klara nederbörd med en återkomsttid av 10 år. För att den befintliga miljön ska möta 

fördröjningskravet föreslås fördröjning och rening av 18 m3 dagvatten på Inskrivningen 1 och 19 m3 

på Mönstringen 3. Det kan motsvara åtgärder i form av regnbäddar som omhändertar takvattnet. De 

föreslagna fördröjningsåtgärderna behöver integreras i den befintliga miljön så att åtgärderna 

anpassas till verksamheten. Det kan även kompletteras med enkla lösningar som även kan utnyttjas 

som en resurs inom förskoleverksamheten exempelvis regntunnor och kan bidra positivt till vattenlek 

på förskolorna. Dagvattennätet kan även avlastas genom att låta takvatten gå via utkastare till 

grönytor innan ytlig avrinning till ledningsnätet. För eventuellt tillkommande barnvagns- och 

cykelförråd föreslås gröna tak.  

På fastigheten Inskrivningen 1 finns instängda områden där översvämningsrisk föreligger på delar av 

förskolegården och intill en entré vid skyfall. För att minska inflödet till fastigheten föreslås åtgärder 

uppströms där avrinningen kan avledas mot parken öster om fastigheten samt att skyfallshanteringen 

integreras i grundläggningen av den planerade bullerskärmen genom tätning nedtill. På fastigheten 

Mönstringen 3 har inga översvämningsrisker utifrån lågpunkter påträffats.  

Föroreningsbelastningen har beräknats för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 samt för 

influensområdet som är avrinningsområdet som fastigheterna ingår i. Beräkningar visar att 

föroreningar minskar avsevärt med de föreslagna gröna åtgärderna på fastigheterna. För hela 

influensområdet visar resultaten att de uppskattade befintliga dagvattenåtgärderna renar och ger en 

minskning av föroreningshalter till recipienten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Järvastaden AB har ansökt om en detaljplaneändring för fastigheterna Inskrivningen 1 och 

Mönstringen 3 för att ändra användningsområden för två olika kulturhistoriska kasernbyggnader, se 

gulmarkerade fastigheter i Figur 1. Idag användas byggnaderna till förskoleverksamhet, kontor och 

bostäder och de har tidsbegränsade bygglov som gäller till 2023. Järvastaden AB ser ett behov av att 

fortsätta bedriva dessa verksamheter och önskar att de kan bli permanent genom att ändra 

planbestämmelserna så att nuvarande användning bekräftas. Den nuvarande detaljplanen vann laga 

kraft 2006-02-02. Planen möjliggjorde uppförande av ca 650 lägenheter och bevarande av bl.a. två 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader från den tidigare militära verksamheten på fastigheterna: 

Inskrivningen 1 samt Mönstringen 3. Byggnaderna har planbestämmelser med beteckningen q1 vilket 

innebär att de omfattas av rivningsförbud samt  förvanskningsförbud för exteriörer.  

 

Figur 1 Fastigheterna som föreslagna planändringar avser. 

Föreslagen planändring innefattar att markanvändningsbestämmelser för Inskrivningen 1 och 

Mönstringen 3 ändras så att de befintliga förskoleverksamheter som idag bedrivs på tillfälliga bygglov 

får planstöd för permanent verksamhet. Vidare föreslås att planen tillåter följande tillbyggnader:  

- Inskrivningen 1: befintlig tillbyggnad för hiss som genomfördes 2009 får permanent planstöd. 

 

Bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande kompletteras med undantag för 

barnvagnsförråd och eller cykelparkering så att permanenta bygglov kan ges.  

 

Föreslagna tillbyggnader ska kunna utformas utan egentlig påverkan på de befintliga byggnaderna.  

 
Niras uppdrag syftar till att översiktligt utreda dagvatten- och skyfallssituationen för de två 

fastigheterna samt ge förslag på lämpliga åtgärder.  

Teckenförklaring 

!:":-1 Fastighetsgräns 

Bakgrundskarta: Google maps (satelite) 

DATUM 
2022-04-04 

f 

NIR~S 
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2 Underlagsmaterial 
Följande underlag har använts vid framtagandet av utredningen: 

 
• Solna stads Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (2017) 

• Trafikbullerutredning kv Staben, Järvastaden, Solna 

• Antikvariskt utlåtande inför ansökan om ändring av detaljplan, 200701, Anna Krus 

• Grundkarta 20181026, White Arkitekter  

• VA relationshandling dwg 061214 

• Samordningsplan nya ledningar del a och b W50-01-01 (arbetsritning), Tyréns, 051213 

• Karttjänst Länsstyrelsens WebbGIS, Länsstyrelsen Stockholms län 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2021 

• Jordartskartan 2021, SGU  

• Dagvattenutredning mobiliseringsförråden, Niras 2021  

• Scalgo Live, 2021 

3 Områdesbeskrivning 
Fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 ligger i sydöstra delen av Järvastaden och omfattar 

tillsammans ca 0,35 hektar, se Figur 2. Omgivningen består av befintliga kvarter med bostäder, 

förskolor, butiker, naturområden och parker. Marknivån på fastigheten Inskrivningen 1 ligger mellan 

+22,5 och +22 och på fastigheten Mönstringen 3 är marknivån mellan +26 och +23,5. Mellan 

fastigheterna ligger en park. Större vägar i området omfattar Järva skjutbaneväg som ligger väster 

om fastigheterna intill Inskrivningen 1 samt Enköpingsvägen längre söderut. 

 

Figur 2 Lokaliseringskarta över Inskrivningen 1 och Mönstringen 3, i östa delen av Järvastaden. 

Bakgrundskarta : Lantmäteriets terrängkarta ,. 
Datum 2022-03-14 NI R~S 
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3.1 Befintliga avrinningsvägar 
 

 

Figur 3 Dagvattennätet och ytlig avrinning inom avrinningsområdet för fastigheterna. Det huvudsakliga flödet går längs 

den blå linjen från väst till sydöst. 

Dagvatten från fastigheterna avrinner mot parken där ett dagvattenmagasin finns och sedan rinner 

vattnet vidare österut mot skogspartiet vid Enköpingsvägen.  

Fastigheterna som planändringen avser påverkas av ett större influensområde (avrinningsområde) 

som i föreliggande utredning utgörs av ett delavrinningsområdet där fastigheterna ingår. 

Delavrinningsområdet har tagits fram med hjälp av programmet Scalgo Live. Det större 

avrinningsområdet som fastigheterna ingår i avvattnas mot recipienten Brunnsviken.  

Befintliga dagvattenledningar löper längs lokalgatorna runt kvarteren och leder till ett 

dagvattenmagasin i parken mellan fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1, se Figur 3. 

Magasinet rymmer 202 m3 och avleder fördröjt dagvatten vidare till ledningsnät österut mot 

Brunnsviken. Ledningarna ut från området har dimensionen 315 mm. Längs med lokalgatorna vid 

Honnörsgatan, Inskrivningsvägen och Mönstringsvägen finns ett antal trädplanteringar i skelettjordar 

anlagda. De är inte kopplade till dagvattennätet och de avgränsas av kantsten vilket försvårar 

avrinningen till dem.  

På fastigheten Inskrivningen 1 går dagvatten till dräneringsbrunnar i gata och vidare till 

ledningsnätet. Stuprören på båda fastigheterna går ner i marken och är kopplade direkt på 

ledningsnätet. 

På fastigheten Inskrivningen 1 lutar marken in mot gården och entrén vilket skapar instängt område, 

se Figur 4. Fastigheten är därav sårbar vid skyfall och beskrivs närmare i avsnitt 5 och 9.  

Teckenförklaring 

• vtavrinning 
- Ledningsnät dagvatten 
D Avrinningsområde 

Bakgrundskarta: Gocgle maps (satellite) 
Avrinningsområde: Sralgo Live 

Oatum 2022-03-14 

f' 
NIRIAS 
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Figur 4 Lågpunkt vid entrén vid Inskrivningen 1. 

3.2 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Området avrinner naturligt till Brunnsviken som är utpekad kustvattenförekomst med ID: 

SE658507-162696, se Figur 5. Brunnsvikens avrinningsområde är ca 1770 ha stort och delas av 

tre kommuner där ca 60 % ligger i Solna kommun (motsvarande ca 920 ha), ca 25 % i 

Sundbybergs kommun och ca 15 % i Stockholms stad.  

 

Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status främst på grund av övergödning, vilket 

indikeras av höga halter näringsämnen och statusen för kvalitetsfaktorn växtplankton. 

Ytterligare ett miljöproblem är höga halter miljögifter där halter av icke-dioxinlika PCB:er, 

koppar och zink varit avgörande för bedömningen. Närområdet är kraftigt påverkat av mänsklig 

verksamhet, vilket ökar läckaget av närsalter och miljögifter till vattnet. De direkta 

punktutsläppen kommer från förorenade områden och deponiverksamhet. Den ekologiska 

statusen i sjön bedöms idag som dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver 

(Stockholms stad, 2020). Detta är en sämre klassning än Vattenmyndighetens bedömning, som 

är otillfredsställande. Särskilt förorenade ämnena är fysikaliska-kemiska faktorer och ingår i 

bedömningen av ekologisk status. Flera av de särskilt förorenade ämnena kan härledas till 

transport via dagvatten. För Brunnsviken har koppar, zink och icke-dioxinlika PCB:er klassats till 

måttlig status.  

Enligt miljökvalitetsnormen ska God ekologisk status uppnås till år 2027 och för näringsämnen 

och växtplankton 2039 då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god status för dessa 

kvalitetsfaktorer till 2027 (VISS, 2021). Brunnsviken uppnår inte heller god kemisk status på 

grund av förekomst av perfluoroktansulfon (PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (ANT), 

tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Enligt 

miljökvalitetsnormen ska alla ämnen uppfylla kriterier för God kemisk status, med undantag för 

följande ämnen: 

• Bromerad difenyleter – mindre stränga krav pga atmosfäriskt nedfall 

• Kvicksilver och kvicksilverföreningar –mindre stränga krav pga atmosfäriskt nedfall 

• Antracen – tidsfrist 2027 

• Kadmium och kadmiumföreningar – tidsfrist 2027 

• Bly och blyföreningar – tidsfrist 2027 

• Tributyltenn föreningar – tidsfrist 2027 

,. 



 

 

Järvastaden AB  27 april 2022  www.niras.se 

5 

 

 

 
Figur 5 Vattenförekomster som ligger inom samma avrinningsområde som fastigheterna. 

I Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken har reduktionsbehov för att nå miljökvalitetsnormer i 

vatten definierats (Solna stad, 2018), se Tabell 1.  

Tabell 1 Angivna reduktionsbehov för Brunnsviken (endast bidrag från Solna stad). 

Ämne Storlek 

Fosfor 104 kg/år 

Kväve 1,8 ton/år 

Koppar  34 kg/år 

Zink 243 kg/år 

Bly 15 kg/år 

Kadmium 0,8 kg/år 

Kvicksilver 0,07 kg/år 

PAH 0,35 kg/år 

Tributyltenn föreningar  0,065 kg/år 

PFOS 50 % 

 

  

~byber,g 

0 

Teckenförklaring 

C.1 Planområde DP Staben 
Avrinningsområde Brunnsviken 

• Brunnsviken (vattenförekomst) 
Grundvatten (vattenförekomst) 

Bakgrundskarta : Terrängkartan (Lantmli:eriet) 
Vattenförekomster och övrigt vatten:VISS, 2021 
Avrtnningsområde: SMHI, 2021 

KON5rRUERAD DATUM 
AV J . Eklöf 2022· 03· 14 

I' 
NIR~S 
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4 Förutsättningar 

4.1 Dagvattenstrategi 
Solna stad har tagit fram en dagvattenstrategi som ska stödja arbetet för att uppnå en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering i staden. Syftet är bland annat att möta de utmaningar som finns gällande 

dagvattenhantering och skapa en samsyn inom stadens organisation (Solna stad, 2017). 

Följande riktlinjer har tagits fram för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering: 

• Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa  

möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en nederbördsmängd 

på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens 

sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras eller att 

grundvattennivåerna ändras. 

• Från vägar ska rening av dagvatten säkerställas 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. 

• I riskområde för översvämningar ska säkerställas att skador minimeras genom planerandet 

av översvämningsytor i låglänta områden. 

• 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. 
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4.2 Geotekniska förhållanden och hydrogeologi 

4.2.1 Geologi  

Jordartsförhållanden i omgivningen består huvudsakligen urberg med tunt överliggande lager av 

morän och fyllnadsmaterial med ett underliggande lager av lera. Genomsläppligheten är generellt 

medelhög där underlaget består av urberg. Själva fyllnadsmaterialet har hög genomsläpplighet med 

det underliggande lagret av lera som har låg genomsläpplighet, se Figur 6.  

 

Figur 6 Marken vid fastigheterna består av fyllnadsmaterial med underliggande lager av lera. 

4.2.2 Grundvatten 

I närområdet finns inga kända grundvattentäkter. Väster om Brunnsviken löper Stockholmsåsen – 

Solna i nord-sydlig riktning, ett grundvattenmagasin i form av en sand- och grusförekomst, se Figur 

5. Stockholmsåsen har en kvantitativt och kemiskt god status och är skyddad som 

dricksvattenförekomst. Över tid finns risk att Stockholmsåsen inte når god kemisk status på grund av 

förekomst och användande av bekämpningsmedel, klorid, vägsaltning samt nedlagda deponier. 

 

  

lOOm 

Fastigh~ränser 

Glacial lera 

Fyllning över lera 

Oitum 2022-03·14 I' 
NIR~S I 
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5 Skyfall  
Intensiva regn kan medföra översvämningar när ledningsnätet för dagvatten fylls och regnet avrinner 

på ytan. Länsstyrelsen i Stockholms skyfallsmodell påvisar främst en lågpunkt vid parken mellan de 

två fastigheterna, se Figur 7. Vid en mer detaljerad analys i modelleringsverktyget Scalgo Live visas 

lågpunkter där vatten kan bli stående på fastigheten Inskrivningen 1, se Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Lågpunktskartering som visar översvämningsriskerna. Källa: Länsstyrelsen Stockholms län. 

Figur 8 Skyfallskartering avseende regn med återkomsttid 100 år (Scalgo Live). 
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6 Markanvändning 
Nedanför visas den befintliga markanvändningen för de två fastigheter som utredningen avser, se 

Figur 9. Den tillkommande byggnation som planeras i och med ansökan om planändring omfattar ett 

bullerplank runt Inskrivningen 1 i väster och söder. På samma fastighet har en hiss redan byggts. 

Den tillkommande byggnationen är försumbar avseende beräkningar gällande ökade flöden och 

föroreningar kopplat till dagvatten.   

 

Figur 9 Markkartering för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3.  

7 Åtgärdsbehov och avsteg 
Enligt Solna stads riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas och klara nederbörd med 

en återkomsttid av 10 år. Större delen av området som fastigheterna ingår i byggdes mellan 2007-

2010 och dagvattenåtgärder anlades i samband med att nya bostadskvarter växte fram. Längs med 

lokalgatorna har skelettjordar anlagds. Dessa befintliga åtgärder anlades innan de nuvarande 

riktlinjerna i kommunen beslutades om.  

Föreliggande utredning avser endast två fastigheter utan någon tillkommande byggnation. För att 

uppnå åtgärdskravet har 20 mm fördröjning av den reducerade ytan på fastigheterna beräknats. Det 

uppgår till att ca 18 m3 behöver fördröjas på Inskrivningen 1 respektive 19 m3 på Mönstringen 3. 

Dessa fördröjningsåtgärder behöver integreras i den befintliga miljön så att åtgärderna anpassas till 

den befintliga verksamheten. Målet bör vara att fördröja de uträknade volymerna för fastigheterna 

men med eventuellt avsteg att utformas flexibelt och kunna integreras i den nuvarande miljön. 

 

 

Markanvändning 
• Asfaltsyta 

• Gräsyta 
• Takyta 
• Grus 

2022-04-06 
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8 Dagvattenåtgärder  
Föreslagen dagvattenhantering avser en förbättring av den nuvarande situationen i form av 

omhändertagande av takdagvatten och hårdgjorda ytor genom regnbäddar samt med några 

tillkommande enkla åtgärder som föreslås nedan, se  Regnbäddarna föreslås att anläggas för att 

omhänderta dagvatten från tak och omkringliggande markytor, se föreslagen placering av åtgärder i 

Figur 10.  

Tabell 2 och 3 och Figur 10. 

Totalt för de två fastigheterna rekommenderas att 37 m3 dagvatten fördröjs och renas inom 

fastigheterna. Dagvattenåtgärderna behöver integreras i den befintliga miljön. I avsnitten nedanför 

finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Regnbäddarna föreslås att anläggas för att 

omhänderta dagvatten från tak och omkringliggande markytor, se föreslagen placering av åtgärder i 

Figur 10.  

Tabell 2 Förslag på åtgärder för att förbättra den nuvarande dagvattenhanteringen på de två fastigheterna enligt 

åtgärdskraven från Solna stad. 

Föreslagen åtgärd 
Fastighet 

Beskrivning 
Storlek 
(m2) 

Volym  
(m3) 

Regnbäddar Inskrivningen 1 Möjliggör rening och 
fördröjning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor  

34 18 

Regnbäddar  Mönstringen 3 Möjliggör rening och 
fördröjning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor 

35 19 

 

Tabell 3 Förslag på tillkommande kompletterande åtgärder som kan genomföras vid behov. 

Föreslagen åtgärd Beskrivning 

Utkastare på stuprör istället 
för direkt anslutning till 
ledningsnätet 
 

Avlastar ledningsnätet och möjliggör infiltration 
 

Regntunnor För fördröjning och möjlighet till vattenlek på förskolorna. 
En tunna rymmer typiskt ca 200 liter. 
 

Gröna tak Gröna tak på nya förråd för barnvagnar och cyklar. Djupare 
vegetationsskikt magasinerar enligt i medeltal ca 75 % av 
årsavrinningen.  
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Figur 10 Föreslagen dagvattenhantering med placering av regnbäddar. 

Regnbäddar placeras vid stuprören för omhändertagande av takdagvatten. Några av regnbäddarna 

föreslås även att omhänderta dagvatten från omkringliggande markytor bland annat de större 

regnbäddarna på Inskrivningen 1. Dessa regnbäddar behöver förses med öppning för ytavrinning. 

Vissa av de nuvarande grönytorna som ligger i anslutning till stuprören består av befintliga 

planteringar som föreslås att utnyttjas och anläggas som regnbäddar. 

8.1 Regnbäddar 
Nedsänkta regnbäddar kan anläggas för att hantera dagvatten från asfalterade ytor. De byggs upp 

med en väldränerad bädd med helst inhemska växter som klarar perioder av både torka och höga 

vattennivåer. Filterbädden etableras lämpligen av ett jordmaterial anpassat för växterna och klimatet 

samt med god hydraulisk konduktivitet, där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje 

bädd anläggs en dräneringsledning i ett dränerande lager, för avtappning av dagvattenflöde till 

ledningsnät avsett för dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utloppsledningen kan 

avtappningen från respektive regnbädd regleras.  

Ytbehovet är ca 5 – 10 % av den hårdgjorda avrinningsytan och minsta anläggningsdjup är ca 1 

meter (SVOA, 2017). Förslagsvis kan översvämningsytan göras 10 cm djup och regnbädden kan 

uppgå till exempelvis 60 cm. Vidare kan det dränerande lagret uppgå till 40 cm. Dessa dimensioner 

ger en total vattenhållande volym (effektiv porositet) om 0,35 m3/m2 regnbädd. D.v.s. en regnbädd 

som upptar en yta om 10 m2 har en vattenhållande volym om 3,5 m3. 

Inskrivningen 1 
Skvm~ .,. 

Skvm~ 

Mönst ringen 3 

Teckenförklaring 

➔ Flödesriktning 
D Regnbäddar 

Markanvändning 

• Asfa ltsyta 

• Gräsyta 
• rakyta 
• Grus t 
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Figur 11 Exempel på nedsänkt regnbädd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Exempel på utformning av kantsten för tillrinning 

av dagvatten till regnbädd.  

8.2 Utkastare 
Takdagvatten som via stuprör är kopplade till ledningsnätet 

kan kopplas bort för att avlasta ledningsnätet. Takvattnet 

kan ledas ut till gräsmatta och rabatter med hjälp av 

exempelvis ränndalar. Viktigt att inte släppa takvattnet till 

ytor som lutar mot hus eller andra anläggningar som är 

känsliga för vatten.  

Grönytor kan fånga upp en hög andel av partikelbundna 

föroreningar och kan även avskilja lösta föroreningar 

genom den rening som uppstår när vattnet infiltrerar i 

marken. Den totala reningseffekten påverkas av jorddjup, 

infiltrationskapacitet och jordens förmåga att binda 

föroreningar. Reningseffekten blir bäst i grönytor med tät 

gräsväxt och genomsläppligt ytlager.  Generellt sett kan 

grönytor bidra med en hög reduktion av metallföroreningar 

och växtnäringsämnen.  

 

Figur 13 Exempel på stuprörsutkastare, här i 

stadsmiljö. 
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8.3 Regntunnor 
Regntunnor kan kopplas direkt på stuprör och möjliggör 

användning av takvatten. Det är ett mycket enkelt sätt att både 

fördröja dagvatten och att kunna använda det som en resurs. 

Regntunnor med tappkran kan användas för lek, lärande och 

bevattning. Vid kraftiga eller längre regn kan en regntunna 

fyllas snabbt. En bräddledning kan kopplas till tunnorna för att 

leda bort större vattenmängder, viktigt att tappkran eller brädd 

släpper vatten till. För att inte riskera att barn eller djur ska 

kunna drunkna krävs ett lock på tunnan. 

 

 

 

 

 

8.4 Gröna tak 
På de eventuellt tillkommande förrådet kan vegetationsklädda tak anläggas. De bidrar till fördröjning 

av dagvatten genom att ta upp och magasinera nederbörd. Tak med tunna vegetationsskikt, 

exempelvis sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 % jämfört med 

konventionella hårdgjorda tak. Djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens 

publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan traditionellt utformade gröna tak 

magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Vidare har sedum, till skillnad från 

vanligt gräs, den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. 

Dagvattenhantering på bjälklag, dvs. på tak och över underbyggnader, kräver att bjälklaget skyddas. 

För detta krävs rotsäkra tätskikt, som håller rötter och fukt borta från konstruktionen. Ovan tätskiktet 

bör ett dräneringslager anläggas, vilket kan transportera bort överskottsvatten från jord- och 

växtskiktet. Bjälklaget bör anläggas med fall, så att vatten kan transporteras bort från bjälklaget och 

inte riskerar bli stående i lågpunkter. För att skydda tätskiktet mot nötning samt för att minimera 

dräneringslagrets tjocklek, till förmån för ett tjockare vattenhållande jordlager, kan det dränerande 

skiktet utgöras av en s.k. dräneringsmatta. Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att 

taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som 

det gröna taket innebär. Lasten av ett 

traditionellt grönt tak är dock i regel inte 

större än ett vanligt tegeltak. Om taket 

utförs med djupare vegetationsskikt ökar 

dock vikten men samtidigt kan större 

volymer magasineras och driftinsatserna 

kan minimeras. Vidare kan gröna tak ha en 

ljud- och värmeisolerande verkan, vilket 

kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt 

reducera energibehovet. Gröna tak kräver 

viss skötsel i form av gödsling m.m. för att 

bibehålla sin funktion och karaktär. Med 

tanke på recipientens 

övergödningssituation föreslås tjocka 

gröna tak så att gödsling inte behövs.         Figur 15 Exempel på grönt tak.  

 

 

Figur 14 Exempel regntunna på förskolegård. 
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9 Hantering av skyfall  
I detta avsnitt beskrivs skyfallssituationen med förslag till åtgärder där översvämningsrisker har 

identifierats, baserat på avsnitt 5 om skyfall. Länsstyrelsen i Stockholm definierar ett skyfall som ett 

regn med en återkomsttid på 100 år, ett så kallat 100-årsregn. Volymen för regnet varierar beroende 

på varaktigheten, det vill säga hur länge regntillfället pågår. SMHI definierar skyfall som ett regn om 

minst 50 mm per timme.  

I modelleringen i programmet Scalgo Live har ett avdrag på ca 20 mm gjorts för att inkludera 

markens infiltrationsförmåga och ledningsnätets kapacitet, således har ett regn på 30 mm använts. 

Det finns en del osäkerheter kopplat till modellering av skyfall och programmet som resultatet är 

baserat på. Vattendjupet som presenteras i rapporten är en bild av hur det ser ut när 30 mm vatten 

faller vid ett och samma ögonblick. Modelleringen i programmet Scalgo Live tar inte hänsyn till 

tidsaspekter. Vidare utgår Scalgo ifrån en höjdmodell med 1 meters upplösning. Det innebär att 

lågpunkten och därmed vattendjupet är baserat på data från 1 x 1 meters rutor. 

Översvämningsutbredningen och vattendjupet är en ungefärlig bild av hur det skulle kunna se ut vid 

ett extremt scenario med kraftigt och intensivt regn.   

9.1 Analys Inskrivningen 1 
Vid kraftigt regn kan dagvatten bli stående vid lågpunkten vid förskolans huvudentré, den sekundära 

entrén samt på förskolans baksidan, se Figur 16. Det har dock inte förekommit några översvämningar 

på platsen sedan 2008 (220307 Järvastaden i kontakt med rektor för skolan). Det finns även en 

befintlig dagvattenbrunn vid lågpunkten utanför den sekundära entrén längs med Lottagatan som 

säkerställer att lågpunkten töms. Vid skyfall visar en uppskattad modellering i Scalgo Live att ett 

vattendjup på ungefär 35 cm förväntas utanför entrén vid dagvattenbrunnen. Vid förskolegårdens 

huvudentré förväntas ett vattendjup om ca 10-20 cm och utanför den sekundära entrén vid 

Lottagatan förväntas mellan 20-30 cm vatten bli stående. Totalt förväntas ca 20 m3 vid lågpunkten på 

förskolegårdens baksida. På baksidan och utkanten av förskolegården visas ett vattendjup på ca 35 

cm. Översvämningen som kan uppstå vid Inskrivningen 1 bedöms inte påverka framkomligheten för 

utryckningsfordon då Lottagatan öster om Inskrivningen 1 inte uppskattas översvämmas mer än 

maximalt 5 cm. 
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Figur 16 Vattendjup vid uppskattat skyfall, grönt=0-10 cm, gult=10-30 cm, rött= 30-35 cm. 

Dagvatten rinner till fastigheten Inskrivningen 1 och de identifierade lågpunkterna från intilliggande 

allmän platsmark, se Figur 17.  

Figur 17 Avrinning från flerbostadshusen i norr samt från skogen i väst till fastigheten Inskrivningen 1 vid ett uppskattat 

skyfall visas i grönt. 
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9.2 Åtgärdsförslag  
För att minska volymen stående vatten på förskolegården vid skyfall rekommenderas i första hand att 

stoppa tillrinnande dagvatten från omkringliggande allmän platsmark och kvartersmark. Det är även 

viktigt med ett helhetsgrepp kring området och se till att befintliga dagvattenåtgärder uppströms 

fungerar. Vidare föreslås dagvattenåtgärder på fastigheten i form av regnbäddar för att minska 

avrinningen från fastigheten som ansamlas vid lågpunkten. Regnbäddar beskrivs mer i avsnitt 8.1.  

9.2.1 Avledning mot parken 

Volymen som ansamlas vid den norra delen av byggnaden kan minskas genom att flödet uppströms 

från lokalgatan leds om mot parken öster om fastigheten, se Figur 18. Detta föreslås att genomföras 

genom en nedsänkning av trottoaren samt bortplockande av kantsten för att skapa en rinnväg in i 

parken, ungefärligt läge vid de blåa pilarna. En ränna föreslås sedan att anläggas vid den röda 

markeringen.   

9.2.2 Tätning av bullerskärmar 
För att minska inflödet från väster föreslås tätning av de planerade bullerskärmarna. Dagvatten från 

intilliggande väg och skogsområde i väster rinner i dagsläget in på förskolegården, se Figur 16. 

Uppskattad volym uppgår till ca 120 m3. Här föreslås att skyfallshanteringen integreras i 

grundläggningen av den planerade bullerskärmen. Bullerskärmen kan tätas nedtill för att hindra 

vattnet att rinna in från vägen till gården. En rinnväg i form av ett avvattningsstråk kan anläggas på 

utsidan av bullerskärmen och löpa parallellt med Järva skjutbaneväg mot befintlig grönyta sydost om 

fastigheten. 

Inskrivningen  1 

Figur 18 Förslag avledning till parken för att minska ansamling av vatten vid lågpunkten utanför Inskrivningen 1. 
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9.2.3 Tillfälliga skyfallslösningar 

Som komplement kan temporära 

skyfallslösningar tillämpas för att skydda entrén 

vid byggandens norra del mot vattenskada. 

Entrén används inte i dagsläget och en tillfällig 

vattensamling i lågpunkten skulle därför kunna 

accepteras förutsatt att entrédörrarna skyddas. 

Det finns temporära skydd i form av exempelvis 

aluminiumpaneler som monteras för att täcka 

dörrar vid översvämning, se exempel i Figur 19.  

 

 

 

 

9.2.4 Markjustering på Inskrivningen 1 

På baksidan av förskolegården föreslås en höjdjustering av grusytan och eventuellt asfaltsytan. 

Marken kan sänkas för att slutta bort från gården och således skapa en flödesväg med avledning mot 

den intilliggande grönytan och således undviks en ansamling av dagvatten på gården vid kraftiga 

regn, se Figur 20. Flödesvägen föreslås att anläggas mellan björkarna. Träden reducerar 

dagvattenmängden och det är viktigt att de får står kvar.   

 

Figur 20 Förslag på avledning av dagvatten från gården till intilliggande grönyta. 

9.2.5 Prioriterade skyfallslösningar 
De föreslagna åtgärderna som beskrivs ovanför syftar alla till att minska tillrinningen av vatten till 

lågpunkterna på och intill fastigheten.  

Den mest prioriterade åtgärden bedöms vara att avleda dagvatten uppströms Inskrivningen 1 till 

parken öster om fastigheten, för att minska översvämning vid lågpunkten som ligger vid 

Figur 19 Exempelbild översvämningsskydd för byggnader. Källa: (Hydratec, 2021). 
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förskolegårdens huvudentré och den sekundära entrén. Detta eftersom översvämning riskeras vid 

entréer samt att lågpunkten omges av hårdgjorda ytor.  

Inom den här utredningen redovisas en uppskattad situationsbild av hur vattendjupet vid lågpunkten 

kan reduceras med hjälp av åtgärdsförslaget. För att visa hur åtgärden 9.2.1 ”Avledning mot parken” 

skulle kunna påverka vattenansamlingen vid lågpunkten vid förskolegårdens huvudentré och den 

sekundära entrén, har en översiktlig beräkning genomförts. Beräkningen utgår ifrån att allt 

tillkommande vatten uppströms fastigheten stoppas och istället avleds till parken samt att 

dagvattenledningsnätet är fullt och inget vatten infiltreras i marken. Med utgångspunkt att 50 mm 

regn faller på lågpunkten som uppskattas till en ungefärlig yta av 100 m2 (främst hårdgjorda ytor; 

delar av Lottagatan, trottoaren närmast byggnaden, del av förskolegården och delvis även från 

byggnadens tak vid överfyllt ledningsnät) skulle lågpunkten fyllas med ca 5 m3 stående vatten. 

Utifrån denna beräkning skulle uppskattningsvis vattendjupet minska till att utgöra ett maximalt djup 

på 25 cm vid djupaste delen vid dagvattenbrunnen och vid förskolegårdens huvudentré utgöra ett 

maximalt djup på 10-15 cm. Utbredningen av vatten i lågpunkten skulle även minska något, se Figur 

21 som visar en ungefärlig bild av åtgärdens effekt.  

 

Figur 21 Vattendjup vid översiktlig beräkning av effekt från åtgärdsförslaget, grönt=0-10 cm, gult=10-30 cm. 

De andra åtgärderna omfattande tätning av bullerskärmar och justering av marken på baksidan av 

förskolegården bedöms ha lägre prioritet. Detta eftersom att tillrinningsområdet främst består av ett 

skogsområde där markinfiltrering sker. Marken på baksidan lutar mot grönområdet på fastigheten 

bredvid och på delen av förskolegården finns inga entréer eller källarnedgångar som kan ta skada av 

en översvämning.  

Huvudentré förskolegård 

Åtgärd avledning parken 
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10 Föroreningsbelastning  
Dagvattnets utsläpp av föroreningar på Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 samt för 

avrinningsområdet som fastigheterna ingår i, har beräknats och redovisas som föroreningshalter 

(μg/l) och föroreningsmängder (kg/år), se Tabell 4 - 7. Beräkningar gäller för dagvatten inklusive 

basflöde och schablonvärden som är specifika för markanvändningen inom området (se 

markanvändning kap. 6 för kategorier). I tabellerna anges områdets befintliga 

föroreningskoncentrationer samt hur de förändras med föreslagna åtgärder. För hela influensområdet 

har befintlig situation med och utan reningsåtgärder beräknats.  

Modellerade utsläpp ger en indikation av föroreningsbelastningen från planområdet. De föroreningar 

som har beräknats är ett urval av vanligen förekommande föroreningar i dagvatten samt de 

föroreningar som har uppmätts eller modellerats till för höga halter i recipienten enligt VISS. Enligt 

VISS har följande föroreningar klassats till sämre god status i recipienten; perfluoroktansulfon 

(PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (ANT), tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg), polybromerade 

difenyletrar (PBDE), koppar, zink och dioxinlika PCBer. kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) är dock undantagna med mindre stränga krav.  

Halter och belastning av Hg, PAH och BaP bedöms vara mer osäkra, beroende på färre underlagsdata 

finns tillgängligt än för övriga ämnen. Ytterligare uppmärksammas det att i modellen beräknas endast 

total halt avseende föroreningstransport, dvs lösta halter går inte att urskiljas i dagsläget. 

10.1 Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 
Föroreningsbelastningen från de två fastigheterna har beräknats från nuvarande situation och med 

föreslagna reningsåtgärder. Resultatet av modelleringen visar att samtliga halter och mängder 

minskar med föreslagna åtgärder. 

Tabell 4 Föroreningshalter (μg/l). *Reningseffekten är endast en indikation utifrån modellerade schablonvärden. 

Ämne Befintligt  Med föreslagna 
åtgärder 

Reningseffekt* 
 

Fosfor (P) 99 49 51% 

Kväve (N) 1500 870 60% 

Bly (Pb) 2,4 0,79 33% 

Koppar (Cu) 11 5,6 47% 

Zink (Zn) 25 6,3 26% 

Kadmium (Cd) 0,37 0,065 17% 

Krom (Cr) 3,2 1,7 52% 

Nickel (Ni) 2,7 0,86 30% 

Kvicksilver (Hg) 0,017 0,0080 48% 

Suspenderad substans (SS) 15000 7100 49% 

Oil 190 67 35% 

PAH16 0,65 0,1 17% 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,012 0,0035 23% 

Antracen (ANT) 0,011 0,0050 48% 

Tributyltenn (TBT) 0,0018 0,00084 48% 

PCB 28 0,02 0,0092 48% 

PCB 101 0,0085 0,0040 47% 

PCB 118 0,0093 0,0044 47% 

PCB 153 0,0018 0,00085 49% 
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Tabell 5 Föroreningsmängder (kg/år)  

Ämne Befintligt Med föreslagna 
åtgärder 

Fosfor (P) 0,13 0,074 

Kväve (N) 1,9 1,3 

Bly (Pb) 0,0031 0,0012 

Koppar (Cu) 0,015 0,0096 

Zink (Zn) 0,032 0,0086 

Kadmium (Cd) 0,00047 0,000096 

Krom (Cr) 0,0041 0,0033 

Nickel (Ni) 0,0035 0,0014 

Kvicksilver (Hg) 0,000022 0,000017 

Suspenderad substans (SS) 19 9,7 

Oil 0,25 0,17 

PAH16 0,00084 0,0001 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,000015 0,000005 

Antracen (ANT) 0,000014 0,000009 

Tributyltenn (TBT) 0,0000023 0,0000012 

PCB 28 0,000025 0,000014 

PCB 101 0,000011 0,000006 

PCB 118 0,000012 0,0000065 

PCB 153 0,0000023 0,0000013 
 

10.2 Influensområde 
Influensområdet utgörs av delavrinningsområdet som fastigheterna ingår i, se Figur 3 under 

områdesbeskrivning för karta över influensområdet. För området har befintlig situation med och utan 

reningsåtgärder beräknats. De befintliga åtgärderna har mycket översiktligt uppskattats utifrån 

plankartan där skelettjordar finns utritade samt med komplettering från ortofoto. Eftersom 

bebyggelsen i området är ny och byggdes runt 2010 har ett översiktligt antagande gjorts om att det 

totalt finns ca 100 m2 reningsåtgärder på gårdarna i form av regnbäddar. Resultatet av modelleringen 

visar att samtliga halter och mängder minskar med de befintliga åtgärderna. 

Tabell 6 Föroreningshalter (μg/l). 

Ämne Befintligt utan 
reningsåtgärder 

Befintligt med 
reningsåtgärder 

Fosfor (P) 150 140 

Kväve (N) 1500 1400 

Bly (Pb) 8,2 3,8 

Koppar (Cu) 18 16 

Zink (Zn) 51 23 

Kadmium (Cd) 0,41 0,1 

Krom (Cr) 7,2 4,9 

Nickel (Ni) 5,8 2,1 

Kvicksilver (Hg) 0.033 0,02 

Suspenderad substans (SS) 50000 27000 

Oil 430 240 

PAH16 0,31 0,1 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,028 0,0093 

Antracen (ANT) 0,0069 0,005 

Tributyltenn (TBT) 0,0019 0,0013 

PCB 28 0,020 0,014 

PCB 101 0,0085 0,006 

PCB 118 0,0093 0,0066 

PCB 153 0,0018 0,0013 
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Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år). 

Ämne Befintligt utan 
reningsåtgärder 

Befintligt med 
reningsåtgärder 

Fosfor (P) 2,1 1,8 

Kväve (N) 21 19 

Bly (Pb) 0,11 0,05 

Koppar (Cu) 0,24 0,21 

Zink (Zn) 0,69 0,3 

Kadmium (Cd) 0,0055 0,0016 

Krom (Cr) 0,096 0,066 

Nickel (Ni) 0,077 0,028 

Kvicksilver (Hg) 0,00044 0,00031 

Suspenderad substans (SS) 660 360 

Oil 5,7 3,3 

PAH16 0,0042 0,0014 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,00038 0,00012 

Antracen (ANT) 0,000093 0,000067 

Tributyltenn (TBT) 0,000023 0,000017 

PCB 28 0,000026 0,00018 

PCB 101 0,00011 0,00008 

PCB 118 0,00012 0,000088 

PCB 153 0,000024 0,000017 
 

11 Slutsats 
Planändringarna som föreslås på fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 omfattar inga 

tillkommande byggnationer som påverkar dagvattensituationen. För att den befintliga miljön ska 

möta nuvarande fördröjningskrav föreslås fördröjning och rening av 18 m3 dagvatten på 

Inskrivningen 1 och 19 m3 på Mönstringen 3 utifrån Solna stads riktlinjer. Åtgärder som kan 

omhänderta denna volym för rening och fördröjning av dagvatten är exempelvis regnbäddar för 

hantering av takdagvatten och omkringliggande markytor.  

Föroreningsbelastningen minskar avsevärt med de föreslagna regnbäddarna på fastigheterna. 

Reningseffekten är ungefär 50 % för de flesta modellerade föroreningar. De föreslagna gröna 

åtgärderna skapar även mervärden bl.a. i form av ökade antal grönytor på förskolegårdarna och 

resurshållning av vatten med regntunnor. För influensområdet som fastigheterna ingår i visar 

resultaten att de uppskattade befintliga dagvattenåtgärderna renar och ger en minskning av 

föroreningshalter till recipienten. Det är dock viktigt att dagvattenåtgärderna underhålls och att dess 

funktion ses över så att åtgärdernas reningseffekt uppnås. Det bör även understrykas att de befintliga 

dagvattenåtgärderna inom influensområdet utgör en uppskattning och det finns en osäkerhet kring 

resultatet. 

För att motverka översvämning vid Inskrivningen 1 behöver inflödet dagvatten till fastigheten från 

allmän platsmark stoppas. Detta föreslås att utföras genom att ändra rinnvägen till avledning mot 

parken öster om fastigheten alternativt genom temporära skydd i form av exempelvis 

aluminiumpaneler. För att motverka stående vatten på förskolegårdens baksida vid byggnadens södra 

del föreslås en markjustering av grusytan så att vattnet avrinner mot grönområdet bredvid. Även 

väster om Inskrivningen 1 behöver inkommande dagvatten från skogsområdet och Järva 

skjutbaneväg stoppas. Förslagsvis integreras skyfallshanteringen i grundläggningen av den planerade 

bullerskärmen genom tätning nedtill. Den mest prioriterade åtgärden bedöms vara att stoppa inflödet 

uppströms fastigheten och avleda vattnet mot parken.  

Övriga åtgärder som kan vara lämpliga i området för dagvattenhanteringen är gröna tak på 

komplementbyggnader (exempelvis förråd) och regntunnor där det är lämpligt för möjlighet till 

vattenlek på förskolorna. Flera stuprör på fastigheterna är direkt kopplade på ledningsnätet, om 

dessa stuprör förses med utkastare till grönytor kan ledningsnätet avlastas ytterligare. 
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan 

kallad Staden, och Järvastaden AB (org. nr. 556611-6884), nedan kallad 

Fastighetsägaren, har under de förutsättningar som anges i § 2 nedan träffats 

följande 

Överenskommelse avseende q -
märkning av  byggnader  inom kv 
Mönstr ingen och  Inskr ivn ingen  

 

BAKGRUND 

Fastighetsägaren är ägare till Inskrivningen 1 och Mönstringen 3, nedan kallade 

Fastigheterna, genom dotterbolagen Järvastaden Igel 2 AB, orgnr: 556828-0126 

respektive Järvastaden Igel 1 AB, orgnr: 556828-0134.   

Fastigheten omfattas av detaljplaneförslag, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanens 

syfte är bl.a. att tillåta inredning av vind och källarplan inom Fastigheten. 

 

§ 1 

Q-MÄRKNING AV BYGGNADER  

Inom Fastigheten finns byggnader som på Detaljplanen, Bilaga 1, givits 
planbestämmelsen q (”Ursprungliga träfönster ska bevaras.”). Fastighetsägaren 
godkänner denna planbestämmelse och avsäger sig alla ersättningskrav mot Staden 
med anledning av detta. 
 

§ 2 

AVTALETS GILTIGHET 

Detta avtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte 

Solnas kommunfullmäktige antar Detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 

kraft. 

 

 

 

 

 



 

 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den       

 

För Solna kommun genom dess  För Järvastaden AB 

kommunstyrelse  
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BILAGOR: 

1. Detaljplanekarta 
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Detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 inom stadsdelen 
Järva 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Mönstringen 3 och 
Inskrivningen 1 inom stadsdelen Järva i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 12 december 2022 beslutat att överlämna 
detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet samt bostäder i befintliga 
byggnader. Förskola och bostäder saknar stöd i gällande plan och bedrivs med tidsbegränsade 
bygglov.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen rekommenderar 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan i enlighet med 
byggnadsnämndens förslag. 
 

Handlingar 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Miljö-och 
byggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-12-01 
 BND 2020:132 

 
 

Beslut om godkännande  
Detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 (f.d. Logementet 1 
m.fl.) 
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter samt bostäder i befintliga 
byggnader. Förskola och bostäder saknar stöd i gällande plan men bedrivs med tidsbegränsade 
bygglov.  
 
Fastigheten Mönstringen 3 föreslås planläggas för förskola och bostäder och fastigheten 
Inskrivningen 1 föreslås planläggas för förskola och kontor. Detaljplanen medger också 
genomförda och nytillkommande åtgärder såsom tillbyggnad för hiss och utrymningstrappor. I 
plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot byggnaders förvanskning. 
 
I samrådsförslaget ingick även fastigheterna Logementet 1 och 2. Som en konsekvens av ny 
information från Svenska kraftnät angående närbeläget kraftledningsstråk togs dessa fastigheter 
bort ur planområdet inför granskning. Planläggningen syftar hädanefter till att möjliggöra förskola 
och kontor inom Inskrivningen 1 samt förskola och bostäder inom fastigheten Mönstringen 3. 
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Miranda Boëthius 
Förvaltningschef   Planarkitekt 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 (§94) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 
planlägga fastigheten Logementet 1 m.fl. för förskola- och bostadsändamål. Planarbetet betraktas 
som påbörjat vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. Byggnadsnämnden 
gav miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 oktober 2020, 
(§79).  
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 (§ 104), att planförslaget 
skulle ligga till grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra 
berörda har beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Handlingarna har visats på 
biblioteket i Solna centrum och vid Solna forum i stadshuset under tiden 28 oktober – 25 
november 2021. Ett digitalt, allmänt samrådsmöte hölls den 10 november 2021. Länk till det 
digitala mötet fanns tillgänglig på webben. Yttranden från samrådet har sammanställts och 
bemötts i en samrådsredogörelse, Solna stad 2022-09-09. 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 28 september 2022 (§ 92), att planförslaget 
skulle ligga till grund för granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och 
andra berörda har under granskningstiden 7 – 28 oktober 2022 beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats på Solna stadsbibliotek i Solna Centrum och i 
Solna stadshus. Yttranden från granskningen har sammanställts och bemötts i ett 
granskningsutlåtande, Solna stad 2022-11-29.  
 
I samrådsförslaget ingick även fastigheterna Logementet 1 och 2 i planområdet. Som en 
konsekvens av ny information från Svenska kraftnät angående närbeläget kraftledningsstråk tas 
dessa fastigheter bort ur planområdet. Planläggningen syftar hädanefter till att möjliggöra förskola 
och kontor inom Inskrivningen 1 samt förskola och bostäder inom fastigheten Mönstringen 3. 
 
Solna stads gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, (aktualitetsförklarad 2020), anger 
planområdet som utvecklingsområde, del av Nya Ulriksdal och Järvastaden. Detaljplanen bedöms 
förenlig med översiktsplanen.  
 
 

Planförslaget 
 
Förutsättningar 
Planområdet omfattar fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 som ägs av Järvastaden 
AB. 
 
Planområdet omfattar cirka 3600 m² och ligger öster om Järva Skjutbaneväg i utkanten av 
stadsdelen Järva. Fastigheterna ansluter till Lottagatan respektive Honnörsgatan. 
 
Byggnaderna ingår i ett sammanhang med senare uppförd bostadsbebyggelse samt äldre struktur 
med stadsgrönska som bland annat utgörs av Lottagatans triangelformade park. Bebyggelsen är 
småskalig och lågmäld och utgör en tydligt sammanhållen bebyggelsegrupp. 
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Husen är kulturhistoriskt intressanta som länk till områdets tidigare militära funktion, tidstypiska 
exempel på periodens arkitektur och som en del av Backström & Reinius arkitekturproduktion. 
Husen har också en miljöskapande funktion som del av en sammanhängande miljö som bildar en 
kulturhistoriskt intressant årsring i området. Den öppna bebyggelsestrukturen, grön förgårdsmark 
och uppväxta träd är karaktärsbärande drag enligt framtaget antikvariskt utlåtande (Tengbomgruppen 
2022-05-25).  
 
Verksamheter med förskola inom planområdet rymmer sammanlagt cirka 140 barn. För 
verksamheten inom Inskrivningen 1 finns cirka 20 kvm friyta utomhus/barn med nuvarande 
antal barn, motsvarande siffra inom Mönstringen 3 är 19 kvm utomhus/barn. Intilliggande park 
vid Lottagatan kan även fortsatt nyttjas av verksamheterna. Mulle Meckparken finns på 
gångavstånd.  
 
I byggnaden inom Mönstringen 3 finns två större bostadslägenheter. 
 

 
 
Planförslag 
Planförslaget innebär att; 
- fastigheten Mönstringen 3 planläggs för förskola och bostäder 
- fastigheten Inskrivningen 1 planläggs för förskola och kontor 
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Detaljplanen innebär främst att befintlig bebyggelse bevaras samt att befintliga träd skyddas. 
Bebyggelse och träd utgör tillsammans kulturmiljövärdet på platsen.  
 
Byggnaden inom Inskrivningen 1 har sedan tidigare försetts med en tillbyggnad för hiss som 
medges genom den nya detaljplanen. Ingen förändring föreslås av övriga byggnader i 
planområdet. 
 
Det krävs bullerskärmar för att uppfylla riktvärdena för buller utomhus. Dessa förslås i trä som 
målas i kulör anpassad till byggnaderna. Särskild färgtyp och vertikala växter ska också stävja 
klotter och underlätta sanering.  
 
För att minska insyn mot angränsande uteplatser i intilliggande bostadskvarter norr om 
fastigheten Mönstringen 3 föreslås kompletterande avskärmningar i trä längs den norra och västra 
fastighetsgränsen. I det underlag för utemiljö som framtagits föreslås att avskärmningarna 
anpassas till befintlig naturmark, att de inte utformas helt täta, samt att de kompletteras med olika 
klätterväxter. 
 
Förskolegårdarna rustas upp och utvecklas för att skapa trygga, öppna gårdar med 
stämningsskapande och trygg belysning och mjuka och naturliga material.  
 
Konsekvenser 
När det gäller buller bedöms bullerförordningen samt Naturvårdsverkets riktlinjer kunna 
uppfyllas inom planområdet med bullerplank och bullerdämpad sida på bostäder. Även 
ambitionerna beskrivna i På väg mot ett hållbart Solna bedöms kunna uppfyllas avseende ljudklass B 
i bostäder. I granskningsskedet ska ljudklass B för inomhusmiljön, samt utemiljön på förskolorna 
utredas vidare.  
 
Behov av parkeringsplatser har utretts. Solna stad har nyligen uppdaterat sin parkeringsnorm. 
Utgångspunkten i parkeringsnormen är att boendeparkering ska ordnas inom fastigheten. 
Parkering på gatumark ska i första hand nyttjas av besökare.  
 
Antikvarisk konsekvensanalys har genomförts (Tengbomgruppen, 2022-05-25). Föreslagna ytor för 
cykel- och bilparkering bedöms kunna lösas på ett för kulturmiljön hänsynsfullt sätt. Föreslagen 
gårdsutformning anpassas till befintlig landskapsutformning och så att den öppna karaktären 
bibehålls.  
  
Åtgärder för att leda om skyfallsvatten vid 100-årsregn föreslås. Ränna i gatan för att leda in 
vatten i parken, tätning av bullerplank nedtill, och nedsänkt grönyta och avvattningsstråk föreslås 
som åtgärder.  
 
Den utförda miljötekniska markundersökningen visar inte på en föroreningssituation som 
innebär att marken är olämplig för planerade ändamål. Om schakt ska genomföras kan 
kompletterande provtagning krävas. 

Valda granskningsyttranden och förvaltningens kommentarer i korthet 
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter.  
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Statens Geotekniska institut efterfrågar förtydligande angående markstabiliteten i området. 
 
Lantmäterimyndigheten har synpunkter beträffande kombination av allmän 
kvartersmark (förskola) och enskild kvartersmark (kontor) inom planområdet och risken med de 
inlösensregler som följer med det. Lantmäteriet efterfrågar också förtydliganden i 
genomförandebeskrivningen. 
 
Synpunkter och frågor har inkommit från omkringboende om parkeringen som detaljplanen 
medför.  

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i korthet 
Bedömningen är att risken med planläggningen på det sätt som beskrivs i yttrandet från Lantmäteriet är liten. 
Såväl exploatören som kommunen har intresse av att planen är flexibel beträffande ändamål. Järvastaden är ett 
utvecklingsområde och skulle behovet av förskola tillgodoses på annan plats finns möjligheten att i stället använda 
Inskrivningen 1 för kontorsändamål. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar och redogörelse för markens stabilitet inom området. 
 
Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser längs gatan får en högre beläggning än idag eftersom parkering 
inom de respektive fastigheterna kan ordnas för verksamhet med kontor respektive bostäder. För 
hämtning/lämning kommer en särskild sträcka anpassas för att tillse att det kan ske på ett bra sätt. 
 
Plankartan har kompletterats med i viss mån utökade u-områden för att skydda ledningar inom planområdet. 
 

Förändringar efter granskning 
Efter inkomna synpunkter i samrådet har planen reviderats enligt följande. 
 

• Geoteknisk beskrivning av förhållandena inom Inskrivningen 1 har förts till 
planbeskrivingen. 

• Planbeskrivingen har också kompletterats med uppgifter om att; 
- vid anläggning av bullerplank längs Järva Skjutbaneväg behöver avstämning med 

berörda ledningsägare ske.  
- fastigheterna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
- ersättning för skyddsbestämmelser (q) för byggnader inom området ej ska utgå 

finns också med i avtalet. 
• Redaktionella ändringar i plankartan för ökad läsbarhet. Bland annat har specifika 

bestämmelser bytts ut mot generella.   
 

Sammanhållen och levande stad 
Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som lyder på följande 
sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. 
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet 
och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
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Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, arbetsplatser och 
service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 
transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell detaljplan bidra på följande sätt. 
 

- Återbruk av befintliga byggnader med hög kvalitet och fin skala. 
- Hushållning med resurser i och med befintlig infrastruktur i stor utsträckning kan 

utnyttjas.  
- Blandade funktioner, verksamheter bland bostäder för en levande stad. 
- Grönska är av stor vikt i projektet och med växtbäddar och planteringar kan förutom 

utifrån rekreativa aspekter, även funktioner för omhändertagande av dagvatten tillskapas. 
En ökad beredskap för extrem nederbörd minskar risken för skador på byggnader.  

- Parkytor, växtbäddar/planteringar och träd i gaturum och på innergårdar kan, förutom 
rekreativa aspekter, även fylla funktioner för omhändertagande av dagvatten.  

 

Beslutsunderlag 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut. 
 
Planhandlingar 

- Plankarta (november 2022)  
- Planbeskrivning (november 2022) 
- Granskningsutlåtande (november 2022) 

 
Underlag 

- Konsekvensanalys föreslagen ny detaljplan, (Tengbomgruppen, 2022-05-25)  
- Dagvattenutredning för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3. (Niras, 2022-04-27)  
- PM Riskhänsyn avseende farligt gods, (Brandskyddslaget, 2022-08-31)  
- PM – Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Viken Miljökonsult, 2022-02-21)  
- Trafikutredning, (Tyréns, 2022-05-10)  
- Trafikbullerutredning + PM (ACAD, 2022-09-13)  
- Gestaltningsprogram (Strategisk arkitektur, 2022-09-09)  

 

I SOLNASTAD 



23,68

26,37

22,28

22,95

22,03

22,67

23,32
23,26

22,40

21,94

21,83

22,64

22,49

25,5625,56

25,59

23,49

22,93

23,91

24,62

22,55

22,24 24,42

21,81

21,73

22,25

22,34

22,52

23,77

23,53

23,10

23,23

24,14

22,04

30

25

25

24

24

24

22

22

22

22

24

24

22

22

22

24

26

24

22

22

24

23

23

27

27

27

29

21

27

23

23

23

23

Inskr
ivn

ingsvä
gen

Lottagatan

Lo
tta

ga
tan

Honnörsgatan

DRAGONEN

MÖNSTRINGEN

TUNET

LOGEMENTET

INSKRIVNINGEN

2

2:4

1 2

2

3

1

2

2

se
rv

Lr

Lr

25,99

25,28

24,00
23,60

24,69
25,05

25,49
26,67

27,40
27,18

26,27
25,97

23,58

23,68

26,37

22,28

22,95

22,03

22,67

23,32
23,26

22,40

21,94

21,83

22,64

22,49

25,5625,56

25,59

23,49

22,93

23,91

24,62

22,55

22,24 24,42

21,81

21,73

22,25

22,34

22,52

23,77

23,53

23,10

23,23

24,14

22,04

30

25

25

24

24

24

22

22

22

22

24

24

22

22

22

24

26

24

22

22

24

23

23

27

27

27

29

21

27

23

23

23

23

Inskr
ivn

ingsvä
gen

Lottagatan

Lo
tta

ga
tan

Honnörsgatan

DRAGONEN

MÖNSTRINGEN

TUNET

LOGEMENTET

INSKRIVNINGEN

2

2:4

1 2

2

3

1

2

2

se
rv

Lr

Lr

25,99

25,28

24,00
23,60

24,69
25,05

25,49
26,67

27,40
27,18

26,27
25,97

23,58

23,68

26,37

22,28

22,95

22,03

22,67

23,32
23,26

22,40

21,94

21,83

22,64

22,49

25,5625,56

25,59

23,49

22,93

23,91

24,62

22,55

22,24 24,42

21,81

21,73

22,25

22,34

22,52

23,77

23,53

23,10

23,23

24,14

22,04

30

25

25

24

24

24

22

22

22

22

24

24

22

22

22

24

26

24

22

22

24

23

23

27

27

27

29

21

27

23

23

23

23

Inskr
ivn

ingsvä
gen

Lottagatan

Lo
tta

ga
tan

Honnörsgatan

DRAGONEN

MÖNSTRINGEN

TUNET

LOGEMENTET

INSKRIVNINGEN

2

2:4

1 2

2

3

1

2

2

se
rv

Lr

Lr

25,99

25,28

24,00
23,60

24,69
25,05

25,49
26,67

27,40
27,18

26,27
25,97

23,58

23,68

26,37

22,28

22,95

22,03

22,67

23,32
23,26

22,40

21,94

21,83

22,64

22,49

25,5625,56

25,59

23,49

22,93

23,91

24,62

22,55

22,24 24,42

21,81

21,73

22,25

22,34

22,52

23,77

23,53

23,10

23,23

24,14

22,04

30

25

25

24

24

24

22

22

22

22

24

24

22

22

22

24

26

24

22

22

24

23

23

27

27

27

29

21

27

23

23

23

23

Inskr
ivn

ingsvä
gen

Lottagatan

Lo
tta

ga
tan

Honnörsgatan

DRAGONEN

MÖNSTRINGEN

TUNET

LOGEMENTET

INSKRIVNINGEN

2

2:4

1 2

2

3

1

2

2

se
rv

Lr

Lr

25,99

25,28

24,00
23,60

24,69
25,05

25,49
26,67

27,40
27,18

26,27
25,97

23,58K
B

S

S

E 149500

E 
14

95
00

E 149600

E 
14

96
00

N 6585000 N 6585000

N 6585100 N 6585100

h2

h1

h1

u

q

q

mqr

r

r
u

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

Kontor.K

Skola.S

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 36 meter över angivet nollplan
h2 Högsta nockhöjd är 33.50 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
Träd med 80 centimeters stamomkrets eller mer, mätt 130 centimeter över marken, får endast
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Utlåtande från en arborist krävs innan
fällning. Om träd fälls ska ersättningsträd planteras i samråd med och efter godkännande av
kommunekolog eller av staden anlitad expertis med motsvarande kunskaper.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Rivningsförbud
r Byggnad får inte rivas

Skydd av kulturvärden
q Ursprungliga träfönster ska bevaras

Upplysningar
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd av Boverkets
Planbestämmelsekatalog version 2020-06-15.

Skydd av kulturvärden
q Ursprungliga träfönster ska bevaras

Skydd mot störningar
m Byggnadsdelarna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd

ska utformas så att riktvärden i Trafikbullerförordningen 2015:216
(rev 2017) innehålls, vilket förutsätter att:
- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå kan anordnas i
anslutning till bostäderna
- alla bostadsrum i bostadslägenhet får högst 60 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad
eller
- minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå
eller
- den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) vid fasad
till lägenheter om högst 35 m2. Samtliga ljudnivåer avser
frifältsvärden.

En 1,8 meter hög bullerskärm ska uppföras vid verksamhet med skola, i fastighetsgräns mot
fastigheten Inskrivningen 2, Järva Skjutbaneväg samt delvis Inskrivningsvägen.
Bullerskärmen ska utföras tät nedtill för att leda bort dagvatten.
Ett 1,5 meter högt bullerplank ska uppföras vid verksamhet med skola, mot Honnörsgatan i
fastighetens östra del.

Utformning
Huvudbyggnads fasad ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör. Tak ska utföras med lertegel.
Utformning av komplementbyggnader ska i utförande och färgsättning anpassas till
huvudbyggnaden. Nya komplementbyggnaders tak ska utföras vegetationsklätt för att fördröja
dagvatten.
Skärmande plank med 50 % genomsiktlighet får uppföras till en höjd av max 1,5 meter i gräns
mot fastigheterna Mönstringen 1 & 2.

Utförande
Minst 30 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig

Utnyttjandegrad
Komplementbyggnader, med max sammanlagd byggnadsarea på 50 kvm byggnadsarea och
nockhöjd 4 meter, får uppföras inom användningen med skola. Max 25 kvm byggnadsarea för
komplementbyggnader medges för användning med bostäder.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för borttagande av träd med 80 centimeters stamomkrets eller mer, mätt
130 centimeter över marken.
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       Antagandehandling 

 

Planbeskrivning  
 
 
Detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 (tidigare detaljplan 
för kv. Logementet m.fl.) 
Inom stadsdelen Järva upprättad i november 2022 

Planens syfte  
Planens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter i befintliga byggnader inom 
fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Förskola saknar stöd i gällande plan men bedrivs 
med tidsbegränsade bygglov. Detaljplanen medger genomförd åtgärd med hisshus och 
utrymningstrappor. I plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot 
byggnaders förvanskning. 

Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen en plankarta med bestämmelser. Dessutom har 
som underlag följande handlingar tagits fram: 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan  
- Grundkarta  
- Fastighetsförteckning  

 
- Konsekvensanalys föreslagen ny detaljplan, (Tengbomgruppen, 2022-05-25) 
- Dagvattenutredning för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3. (Niras, 2022-04-27) 
- PM Riskhänsyn avseende farligt gods, (Brandskyddslaget, 2022-08-31) 
- PM – Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Viken Miljökonsult, 2022-02-21)  
- Trafikutredning, (Tyréns, 2022-05-10) 
- Trafikbullerutredning + PM (ACAD, 2022-09-13) 
- Gestaltningsprogram (Strategisk arkitektur, 2022-09-09) 
- Svar på yttrande från SGI över stabilitetsförhållanden inför ny detaljplan (Structor,  

2022-01-14). 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 (§94) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 
planlägga fastigheten Logementet 1 m.fl. för förskola och bostadsändamål. Planarbetet betraktas 
som påbörjat vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. Byggnadsnämnden gav 
den 6 oktober 2020 (§79) miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2021 (§104) att ställa ut planförslaget på samråd. 
Planförslaget fanns för samråd under tiden 28 oktober - 25 november 2021. Ett digitalt samrådsmöte 
med information om planförslaget hölls den 10 november 2021.  
 
Som en konsekvens av ny information från Svenska kraftnät angående närbeläget kraftledningsstråk 
togs fastigheterna Logementet 1 och 2 bort ur planområdet efter samrådet. Planläggningen syftar 
hädanefter till att möjliggöra förskola och kontor inom Inskrivningen 1 samt förskola och bostäder 
inom fastigheten Mönstringen 3. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2022 (§92) att planförslaget ska bli föremål för 
granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats på biblioteket i Solna centrum 
och vid Solna forum i Solna stadshus under tiden 7 – 28 oktober 2022.  

Planområde 
Planområdet omfattade tidigare fastigheterna Logementet 1 och 2, Inskrivningen 1 samt 
Mönstringen 3 som ägs av Järvastaden AB. Efter samrådet ingår endast fastigheterna Mönstringen 
3 och Inskrivningen 1. 
 
Planområdet omfattar cirka 3600 m² och ligger öster om Järva Skjutbaneväg i utkanten av 
stadsdelen Järva. Fastigheterna ansluter till Lottagatan respektive Honnörsgatan. 
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Planområde avgränsat med heldragen, mörkblå linje. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska en undersökning av betydande miljöpåverkan upprättas 
enligt 6 kap. 5 §, MB, (1998:808). Syftet med undersökningen är att se om planens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Förskolor och bostadsbebyggelse bedöms 
kunna utformas så att möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller är möjligt. Detaljplanen bedöms inte innebära andra risker för människors hälsa 
och säkerhet som inte kan hanteras med lämpliga åtgärder. Dock bör förskolornas utemiljö 
utformas omsorgsfullt för att klara ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Miljöfrågor som 
har betydelse för planen och hantering av dessa beskrivs under respektive rubrik i denna 
planbeskrivning. Det rör sig om; 

- kulturmiljö 
- buller  
- markföroreningar 
- miljökvalitetsnormer, MKN, för luft och vatten 
- dagvatten, klimatanpassning och skyfall 
- grönstruktur, träd och artskydd.  

 
Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten och mark inom planområdet förbättrar 
möjligheterna att följa MKN för vatten. Den negativa miljöpåverkan som planen kan ge upphov 
till bedöms sammantaget vara begränsad.  
 
Det bedöms lämpligt ur klimathänsyn och som hållbar stadsutveckling att vidareutveckla befintlig 
bebyggelse med kulturmiljövärden i stället för att bygga nytt.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap. 11 §, MB, och att någon strategisk miljöbedömning 
enligt 6 kap. 11 §, MB och 4 kap. 34 §, PBL, därför inte behöver göras. Beslut om det fattades av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om plansamråd. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Solna stads gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, aktualitetsförklarad 2020, anger 
planområdet som utvecklingsområde, del av Nya Ulriksdal och Järvastaden. Detaljplanen bedöms 
förenlig med översiktsplanen.  

Detaljplaner 
Gällande detaljplan för området P05/1221 för Staben m.fl., Västerjärva, etapp 1, (2006), har 
genomförandetiden 15 år vilket innebär att den gick ut 2021. 
 
Gällande detaljplan medger för planområdet; 
 

 
 

 
Planen begränsar hushöjder till två våningar. Dessutom finns en utformningsbestämmelse; 
 

 
 

 
Planområde inom svart heldragen linje. Gällande detaljplan är P05/1221 för Staben m. fl, Västerjärva, etapp 1. 
 

I K<$l 
I aoo 

Kontor, dessförinnan tillfällig skola 

Bostäder, dessförinnan kontor 

Byggnad fir inte rivas. Byggnads ex1eriör får inte föM111skas 
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Järvastaden 
Planområdet utgör del av Järvastadens utveckling till en ny stadsdel med blandad bebyggelse med 
cirka 6000 bostäder. Inget aktuellt planprogram eller fördjupad översiktsplan finns för 
utvecklingen. Bebyggelseutvecklingen regleras i stället i en principöverenskommelse mellan 
staden och byggaktören, avtalet har en schematisk situationsplan som visas på nästa sida. 
Situationsplanen visar möjlig ny bebyggelse med bostäder väster och norr om planområdet. 
Planförslaget överensstämmer med principöverenskommelsen.  

Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer (2008) fungerar som standard vid 
utformning av allmän plats men ger även riktlinjer för utformning av kvartersmark. 
 

  
Karta som visar ungefärlig planerad utbyggnad av Järvastaden (2019). Planområdets två fastigheter inramade med svart i 
nedre högra hörnet. 
 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete, aktualiserad 2020, ligger till 
grund för intern och extern verksamhet och de uppsatta målen ska implementeras i plan- och 
byggprojekt. De övergripande målen för Solna stads miljöarbete är uppdelade i tre tematiska mål; 
hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. 

-

■ ..,..~ \_, .............. ·-·~ ·-·-·-·· ... -- 11'!...-U'.,,,. ... 
- ,,_..,..,_ • ..,_..._ .. N,.. 

Jcirvastaden, Solna 
201909.25 
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Miljöprogram för Solna stad 
Solna stads miljöprogram På väg mot ett hållbart Solna – stadens miljöpolicy och exploatörernas 
medverkan vid planering och byggande (2019) ligger också till grund både för extern och intern 
verksamhet. De uppsatta målen ska så långt som möjligt implementeras i plan- och byggprojekt. 

Klimatstrategi  
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat (2019) slår fast 
stadens målsättningar på klimatområdet. Strategin lyfter fram ett antal aktiviteter med syfte att 
minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat klimat. 
Strategin är uppdelad i strategier för minskad klimatpåverkan och strategier för anpassning till ett 
förändrat klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt 
internationella, nationella och regionala målsättningar på klimatområdet. Strategins klimatmål för 
staden är att;  

- Solna stad 2045 ska vara en klimatneutral stad med ett minimalt bidrag till 
växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område.  

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

Det bidrag till arbetet med minskad klimatpåverkan som planarbetet tillför är ett minskat behov av 
resor och transporter med bil genom att bidra med en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Det bedöms också positivt att vidareutveckla befintlig bebyggelse i stället för att bygga 
nytt. 
 
De bidrag i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat som denna detaljplan främst tillför är;  

- säkerställande av bebyggelse och infrastruktur vid extremregn (upp till 100-årsregn) och 
- att översvämningar inte ska leda till allvarliga skador. 

Staden ska även beakta vegetationens betydelse för att jämna ut temperatur, sänka värmetoppar 
och bidra med skugga.  

Dagvattenstrategi  
Målen i Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (2017) ska så långt som möjligt 
implementeras i detaljplanen. Som verktyg och styrmedel för hållbar dagvattenhantering i 
detaljplaner nämns bland annat dagvattenutredningar med åtgärder. En dagvattenutredning har 
tagits fram för denna detaljplan (Niras, 2022-04-27). 

Grönplan  
Grönplan för Solna stad, aktualiserad 2020, är ett strategiskt planeringsunderlag med syfte att 
tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Förbi planområdet finns enligt 
grönplanen ett socialt stråk som ska utvecklas, se bilden nedan. 
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Socialt stråk som ska utvecklas, ungefärligt läge, se streckad linje i kartbilden. 

Cykelplan  
Solna stads cykelplan antogs av kommunstyrelsen 2016. I anslutning till planområdet finns ett 
utpekat huvudstråk för cykel längs Järva Skjutbaneväg, se bilden nedan. 
 

-· •• • •• 

---
• 

.,~ .. ~,.,en liU _ _,,,.,.. ____ ...;.._ ........... ··" .. ' .... _""'_'_ ~ 
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Utpekat cykelstråk, ungefärligt läge, se orange linje i kartbilden. 
 
 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 

Förutsättningar kulturmiljö 
Byggnaderna inom planområdet ingår i ett sammanhang med senare uppförd bostadsbebyggelse 
samt äldre struktur med stadsgrönska som bland annat utgörs av Lottagatans triangelformade 
park. Bebyggelsen är småskalig och lågmäld och utgör en tydligt sammanhållen bebyggelsegrupp 
tillsammans med byggnader inom intilliggande fastigheter. 
 
Bebyggelsen benämns i Solna stads kulturmiljöbedömning som sammanhängande kulturhistoriskt 
värdefull. Kasernbyggnaderna uppfördes under tidigt 1940-tal som en del av arméns nya 
intendenturförråd. Arkitekter var Backström och Reinius, två av periodens namnkunniga 
arkitekter. Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram (Tengbomgruppen, 2022-05-25). Enligt 
utlåtandet präglas arkitekturen av en lite folklig, traditionellt präglad funktionalism, karaktäriserad 
av ett avskalat formspråk. Andra karaktärsbärande drag är den öppna bebyggelsestrukturen, grön 
förgårdsmark och uppväxta träd. 
 
Husen är kulturhistoriskt intressanta som länk till områdets tidigare militära funktion, tidstypiska 
exempel på periodens arkitektur och som en del av Backström och Reinius arkitekturproduktion. 
Husen har också en miljöskapande funktion som del av en sammanhängande miljö som bildar en 
kulturhistoriskt intressant årsring i området. Enligt den antikvariska analysen kan de värdebärande 
karaktärsdragen sammanfattas enligt nedan; 

,-i'>°'"" -se 
~,,:.C,, '?_,. 

~0<'9 ot "'~ 
~ ~ 

~ 

F. 
i" 

I 
!i 
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Inskrivningen 1, fasad mot Lottagatan. Inskrivningen 1, lekytor, bortanför bebyggelse inom 

fastigheten Logementet 2.  
 

  
Mönstringen 3, fasad vid Honnörsgatan. Mönstringen 3, bostäder i östra delen, bilder ETTELVA 

Arkitekter. 
 
 
Öppen och oregelbunden bebyggelsestruktur 
- Fristående byggnader 
- Öppen tomtmark och inre parkmiljö 
 
Enhetlig och tidstypisk arkitektur 
- Enkelt avskalat formspråk 
- Distinkta volymer med förskjutna byggnadskroppar 
- Ljusa putsade fasader 
- Lertegelklädda sadeltak 
- Vitmålade träfönster med olika utformning 
- Markerade entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek 
 
Bevarad grönstruktur från den militära perioden 
- Tomtmarkens gröna karaktär 
- Grönytornas enkla utformning med öppna gräsytor och bevarade solitära träd 
- Talldungen på intilliggande förgårdsmark 

Förutsättningar, nuvarande användning 
 
Ytor/barn utomhus 
Verksamheter med förskola inom planområdet rymmer sammanlagt cirka 140 barn.  
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För verksamheten inom Inskrivningen 1 finns cirka 20 kvm friyta utomhus/barn med nuvarande 
antal barn, motsvarande siffra inom Mönstringen 3 är 19 kvm utomhus/barn. Det är mindre än 
Boverket föreskriver men bedöms godtagbart utifrån att verksamheterna är pågående och antalet 
kvm utomhus/barn acceptabelt för att vara i tätbebyggd stadsmiljö. Intilliggande park vid 
Lottagatan kan även fortsatt nyttjas av verksamheterna. Mulle Meckparken finns på gångavstånd. 
 
Bostäder 
I byggnaden inom Mönstringen 3 finns två större bostadslägenheter. 

Förändringar som planen medför 
Planförslaget innebär att fastigheten Inskrivningen 1 planläggs för förskola och kontor och 
fastigheten Mönstringen 3 för förskola och bostäder. Detaljplanen går främst ut på att bevara 
befintlig bebyggelse och skydda träd, vilka tillsammans utgör kulturmiljövärdet. Byggnaden inom 
Inskrivningen 1 har sedan tidigare försetts med hisshus som medges genom den nya detaljplanen. 
Inga andra utvändiga förändringar föreslås av byggnaderna i planområdet. 
 
Illustrationsplaner 

 
Inskrivningen 1, användning med förskoleverksamhet, bullerplank längs tomtgränser på tre sidor, se svart linje. 
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Inskrivningen 1, användning kontor. 
 
Användning av Inskrivningen 1 med kontor, medför att gårdsytorna iordningställs för parkering 
enligt bilden ovan. 
 
För att minska insyn mot angränsande uteplatser i intilliggande bostadskvarter norr om fastigheten 
Mönstringen 3 föreslås kompletterande avskärmningar i trä längs den norra och västra 
fastighetsgränsen. I det underlag för utemiljö som framtagits föreslås att avskärmningarna 
anpassas till befintlig naturmark, att de inte utformas helt täta samt att de kompletteras med olika 
klätterväxter.  
 

 
Förslag till utformning av avskärmningar av trä.  
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Avskärmningar av trä kan kompletteras med en mjukt avgränsande häck, exempelbild Tengbom. 
 
 

  
Mönstringen 3, insynsskydd längs tomtgräns i norr och väster (grön linje), bullerplank i vinkel på östra sidan (svart linje), 
bilder Tengbom. 
 
 
Bullerskärmar, utformning 
De 1,8 meter höga bullerskärmar som krävs inom Inskrivningen 1 förslås i trä, som målas i kulör 
anpassad till byggnaderna. Särskild målarfärg och vertikala växter ska också stävja klotter och 
underlätta sanering. För att minska barriäreffekten och möjliggöra inblick mot fastigheterna när 
man rör sig längs Järva Skjutbaneväg, föreslås delar av bullerskärmen utföras med glaspartier. För 

i 
I 

, 
I 
/' 1/ 

I I • , 
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att mjuka upp intrycket föreslås planket utformas med stående träpanel och plantering av 
klätterväxter mot Järva Skjutbaneväg. 
 
I korsningen Järva Skjutbaneväg/Inskrivningsvägen vinklas hörnet på bullerskärmen för att inte 
skymma sikten för bilister och cyklister som rör sig längs planket. Även här kan bullerskärmen 
utföras med glaspartier. 
 
Även inom Mönstringen 3 krävs delvis 1,5 meter hög bullerskärmning på östra sidan för att uppnå 
tillräckligt bullerdämpade gårdsytor. Bullerskärmen ska utformas på liknande sätt som inom 
Inskrivningen 1.  
 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram har tagits tas fram som närmare beskriver överenskomna principer för 
utformning. Gestaltningsprogrammet kommer knytas till exploateringsavtalet. 

Konsekvenser 
Genomförd antikvarisk konsekvensanalys (Tengbomgruppen, 2022-05-25) som sammanfattas 
nedan beskriver också förändringen av stadslandskapet. 
 

 
 
Exempel visande bullerskärmar i trä med spaljéer respektive delvis glasning, källa Tengbom respektive Svenskt trä, 
https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/byggande/olika-trakonstruktioner/bullerskarmar/. Fågelholkar, insektshotell, bilder 
@Wexthuset 
 

https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/byggande/olika-trakonstruktioner/bullerskarmar/
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Mönstringen 3, antikvariska konsekvenser  
Komplettering med bullerskärmar innebär att den öppna tomtkaraktären med lågt staket och 
bakomliggande synliga buskar ersätts av ett 1,5 meter högt staket som hindrar insyn mot gården 
och innanförliggande grönska. Det riskerar att skapa ett slutet intryck. Föreslagen utformning med 
träpanel och plantering av klätterväxter innebär att en grön karaktär delvis kan bibehållas. 
Åtgärden påverkar endast en begränsad del av fastigheten och bedöms som ett godtagbart sätt att 
avgränsa verksamheten samt skapa en bullerdämpad miljö för förskolan. Den öppna strukturen 
mot parken och hörnet Lottagatan/ Honnörsgatan bibehålls. Cykelparkering och sopbod placeras i 
anslutning till lastinfart och bedöms inte innebära negativ påverkan på kulturmiljön. 
Karaktärsskapande solitärträd bevaras.  
 
Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för skoländamål vara förenlig med fastighetens 
och den övergripande miljöns kulturmiljövärden. 
 
Inskrivningen 1, antikvariska konsekvenser 
För stadslandskapet kommer den största förändringen bestå i uppförandet av det 1,8 meter höga 
bullerplanket. Den idag öppna fastighetsgränsen blir sluten men byggnaden kommer fortsatt vara 
synlig på lite längre håll ovanför det växtförsedda planket. Den öppna strukturen mot Lottagatan 
bibehålls.  
 
Bullerskärmarna placeras längs fastighetsgränsen och med respektavstånd till byggnaden. Den 
föreslagna utformningen med stående träpanel och plantering av klätterväxter bedöms vara ett 
godtagbart sätt att lösa bullerfrågan. Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för 
skoländamål vara förenlig med fastighetens och den övergripande miljöns kulturmiljövärden. 

Solljus/skugga, dagsljus och lokalklimat 
Förutsättningar för sol- och dagsljus inom planområdet är gott och bedöms inte påverkas av 
genomförande i enlighet med planen. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Byggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. 

Förändringar och konsekvenser 
Eventuell invändig ombyggnation kan hanteras med bygglov.  
 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur och vegetation 

Förutsättningar  
I planområdet finns solitära träd, bland annat björk, ek och tall som ingår i den äldre struktur med 
stadsgrönska och kulturmiljö i och kring planområdet. Delar av planområdet utgörs av asfalterade 
ytor. 
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Naturmiljöer inom planområdet, Lottaparken, gårdsmiljö, Mönstringen 3, bilder Strategisk Arkitektur.  
 

 
Naturmiljöer inom och i anslutning till Inskrivningen 1, bilder Strategisk Arkitektur.  
 
 
Artskydd 
Generellt kan rödlistade arter såsom reliktbock samt tallticka förekomma på äldre solbelysta 
tallar. Inga fynd har dock rapporterats inom planområdet enligt Svenska Lantbruksuniversitetets 
artdatabank (SLU). 

Förändringar och konsekvenser 
Gårdarnas utformning föreslås med en enkelhet i materialval och ordnas med en öppenhet  
mot Lottagatan och Honnörsgatan. I övrigt utvecklas trygga, öppna gårdar med 
stämningsskapande och trygg belysning och mjuka och naturliga material.  
 
I plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av uppväxta träd. Träd med 80 centimeters 
stamomkrets eller mer får inte fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, och omfattas 
även av utökad marklovplikt. Bedömningar av trädets status i samband med marklov ska göras av 
en person med dokumenterad ekologisk och kulturhistorisk sakkunskap om trädvård, exempelvis 
kommunekolog eller av staden anlitad expertis med motsvarande kunskaper. 
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Som komplettering till befintliga träd föreslås små, blommande prydnads- eller fruktträd. Växter 
föreslås som anknyter till befintlig miljö, grupper av syren, hagtorn, vresros med mera samt 
solitära träd av sälg, rönn, apel, hagtorn. Möjlighet till odling ordnas där det är lämpligt. 
 
Mark 
Befintlig asfalt rivs för att tillse tillräcklig fördröjning och infiltration. Markbeläggning föreslås 
med material såsom stenmjöl, plattor med fog och ränndalar av storgatsten samt avvattning mot 
planteringsytor som kan fungera som infiltrations- och fördröjningsmagasin beroende på 
markuppbyggnad; 

- nedsänkta växtbäddar/ regnbäddar, minst en meter djupa 
- öppna ränndalar av storgatsten, likt befintligt 
- vegetationsklädda tak på nya kompletteringsbyggnader, såsom barnvagnsförråd  

 
Regnvatten kan med fördel användas till vattenlek. Plankartan reglerar markens genomsläpplighet 
inom delar av planområdet. 
 
Användning med förskola respektive kontor medför olika behov av parkering vilket ska redovisas 
i samband med bygglov. 
 
Möblering och rumsbildningar, bullerskärmar 
Förskoletomterna kommer ordnas med olika rumsbildningar med möbler och lekutrustning i 
omålat trä.  
 

 
Exemplifierande bilder, Strategisk Arkitektur. 
 
 
Växtval 
Klätterväxter planteras på båda sidor av bullerskärmarna som har ribbverk som kan fungera både 
som spaljé och dekoration, till exempel klematis föreslås, se bilden nedan. 
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Befintliga träd kommer kompletteras med ny vegetation av inhemska arter, förutom bärbuskar, en 
slitstark låg vegetation samt något högre lekbuskar. Växterna ska ha stor variation gällande 
taktilitet, doft, blomningstid, barr- och bladform, höstfärg och vinterutseende. Växter ska väljas 
som främjar biologisk mångfald. Nersänkta regnbäddar med växter fördröjer dagvatten. 

Dagvatten 

Förutsättningar 
Med dagvatten avses tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten 
samt spolvatten. En dagvattenutredning har genomförts för planläggningen (Niras, 2022-04-27).  
Dagvatten från delavrinningsområdet där fastigheterna ingår, avrinner mot parken där ett så kallat 
fördröjningsmagasin för dagvatten finns. Därifrån avrinner dagvattnet vidare österut mot 
skogspartiet vid Enköpingsvägen, se bilden nedan.  
 
Befintliga dagvattenledningar löper längs lokalgatorna runt kvarteren och leder till ett 
dagvattenmagasin i parken mellan fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Magasinet 
rymmer 202 m³ och avleder fördröjt dagvatten vidare till ledningsnät österut mot Brunnsviken. 
Ledningarna ut från området har dimensionen 315 mm. Längs lokalgatorna vid Honnörsgatan, 
Inskrivningsvägen och Mönstringsvägen finns ett antal trädplanteringar i skelettjordar anlagda. De 
är inte kopplade till dagvattennätet och avgränsas av kantsten vilket försvårar avrinningen till 
dem.  
 
På fastigheten Inskrivningen 1 rinner dagvatten till dräneringsbrunnar i gatan och vidare till 
ledningsnätet. Stuprören på båda fastigheterna går ner i marken och är kopplade direkt på 
ledningsnätet.  
 
Marken på fastigheten Inskrivningen 1 lutar in mot byggnaden på gårdens södra och norra sida 
vilket skapar instängda områden som behöver hanteras, läs mer om detta under rubriken  
Störning/risk; förutsättningar, förändringar och konsekvenser/Klimatanpassing och skyfall. 
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Dagvattennätet och ytlig avrinning inom avrinningsområdet för fastigheterna. Det huvudsakliga flödet går längs den blå 
linjen från väst till sydöst, bild Niras. 
 
Dagvattenstrategi 
Solna stad har tagit fram en dagvattenstrategi (2017) som ska stödja arbetet för att uppnå en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering i staden. Syftet är bland annat att möta de utmaningar som 
finns gällande dagvattenhantering och skapa en samsyn inom stadens organisation. 
Dagvattenstrategin ska följas.   
 
Grundvatten 
I närområdet finns inga kända grundvattentäkter. Väster om Brunnsviken löper Stockholmsåsen – 
Solna i nord-sydlig riktning, ett grundvattenmagasin i form av en sand- och grusförekomst. 
Stockholmsåsen har en kvantitativt och kemiskt god status och är skyddad som 
dricksvattenförekomst. Över tid finns risk att Stockholmsåsen inte når god kemisk status på grund 
av förekomst och användande av bekämpningsmedel, klorid, vägsaltning samt nedlagda deponier.  

Förändringar och konsekvenser  
Enligt Solna stads riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas inom planområdet 
och systemet ska klara nederbörd med en återkomsttid av 10 år. Detaljplanen innebär begränsad 
tillkommande byggnation.  Enligt dagvattenutredningen (Niras, 2022) föreslås fördröjning och 
rening av 18 m³ dagvatten på Inskrivningen 1, och 19 m³ på Mönstringen 3 för att den befintliga 
miljön ska möta fördröjningskravet på 37 m³.  
 
Fördröjningskravet kan lösas i regnbäddar samt med enkla lösningar som även kan utnyttjas för 
lek inom förskoleverksamheten, exempelvis regntunnor. Dagvattennätet kan även avlastas genom 
att takvatten leds via utkastare till grönytor och regnbäddar före ytlig avrinning till ledningsnätet. 
För tillkommande barnvagns- och cykelförråd föreslås gröna tak.  
 

Teckenförklaring 

ES)ytavrinning 
- Ledningsnät dagvatten 
D Avrinningsområde 

Bal<grundskarta: Goo,lle maps (satelllte) 
Avrtnn1ngsornråde: scalgo uve 

Konstruerad av J .Eklöf ,. 
Datum 2022-03-14 NIR~S 



  21 (48) 

  

 
Med grönt, föreslagna lägen för regnbäddar som ska fördröja och rena dagvatten, bild Strategisk Arkitektur. 
 
 
Regnbäddar föreslås även omhänderta dagvatten från omkringliggande markytor bland annat de 
större regnbäddarna på Inskrivningen 1.  
 

 
Förslag på åtgärder för att förbättra den nuvarande dagvattenhanteringen på de två fastigheterna enligt åtgärdskraven från 
Solna stad, källa Niras. 
 

Kompletterande åtgärder som kan genomföras vid behov, källa Niras. 
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Exempel, nedsänkt regnbädd samt utformning av kantsten för tillrinning av dagvatten till regnbädd, källa Niras. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Förutsättningar 
Planområdet avrinner naturligt till Brunnsviken som är en utpekad kustvattenförekomst (ID: 
SE658507-162696). Brunnsvikens avrinningsområde är cirka 1770 hektar och delas av tre 
kommuner, cirka 60 % ligger inom Solna kommun.  
 
Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status främst på grund av övergödning som visar sig 
genom höga halter av näringsämnen och statusen för kvalitetsfaktorn växtplankton. Ytterligare ett 
miljöproblem är höga halter miljögifter där halter av icke-dioxinlika PCB: er, koppar och zink 
varit avgörande för bedömningen. Närområdet är kraftigt påverkat av mänsklig verksamhet vilket 
ökar läckaget av närsalter och miljögifter till vattnet. De direkta punktutsläppen kommer från 
förorenade områden och deponiverksamhet. Den ekologiska statusen i sjön bedöms som dålig 
utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver (Stockholms stad, 2020). Detta är en 
sämre klassning än Vattenmyndighetens bedömning, som är otillfredsställande. Särskilt 
förorenade ämnen är fysikaliska-kemiska faktorer och ingår i bedömningen av ekologisk status. 
Flera av de särskilt förorenade ämnena kan härledas till transport via dagvatten. För Brunnsviken 
har koppar, zink och icke-dioxinlika PCB: er klassats till måttlig status.  
 
Enligt miljökvalitetsnormen, MKN, ska god ekologisk status uppnås till 2027 och för 
näringsämnen och växtplankton, 2039, då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god status 
för dessa kvalitetsfaktorer till 2027 (VISS, 2021). Brunnsviken uppnår inte heller god kemisk 
status på grund av förekomst av perfluoroktansulfon (PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen 
(ANT), tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Enligt 
MKN ska alla ämnen uppfylla kriterier för god kemisk status, med undantag för följande ämnen:  
- Bromerad difenyleter - mindre stränga krav pga. atmosfäriskt nedfall  
- Kvicksilver och kvicksilverföreningar –mindre stränga krav pga. atmosfäriskt nedfall  
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- Antracen - tidsfrist 2027  
- Kadmium och kadmiumföreningar - tidsfrist 2027  
- Bly och blyföreningar - tidsfrist 2027  
- Tributyltenn föreningar - tidsfrist 2027  
 
I Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken har reduktionsbehov för att nå MKN för vatten 
definierats. 

Förändringar och konsekvenser 
Föroreningsbelastningen minskar avsevärt med de föreslagna regnbäddarna på fastigheterna enligt 
den genomförda dagvattenutredningen. Reningseffekten är ungefär 50 % för de flesta modellerade 
föroreningarna. För influensområdet som fastigheterna ingår i, visar resultaten att de befintliga 
dagvattenåtgärderna renar och ger en minskning av föroreningshalter till recipienten. Det är 
viktigt att dagvattenåtgärderna underhålls och att dess funktion ses över så att reningseffekten 
uppnås. Det bör även understrykas att effekten av de befintliga dagvattenåtgärderna inom 
influensområdet är uppskattad, det kan finnas en osäkerhet kring resultatet.  
 
Ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga är gröna tak på komplementbyggnader och 
regntunnor. Flera stuprör på fastigheterna är direkt kopplade på ledningsnätet, om dessa stuprör 
förses med utkastare till grönytor kan ledningsnätet avlastas ytterligare.  

Miljökvalitetsnormer för luft  

Förutsättningar 
Halterna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) utomhus i planområdet beräknas ligga 
under gällande MKN för luft och under de riktvärden som preciserar miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, och även under nedre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde för kvävedioxid där 
riktvärde saknas (Östra Sveriges luftvårdsförbund, 2020).  

Förändringar och konsekvenser 
Planens genomförande bedöms inte leda till överskridande av MKN eller riktvärden eftersom 
planen inte leder till mer trafik eller slutna gaturum. Relativt höga bullerplank planeras men 
väntas inte påverka ventileringen av gaturummen eller luftkvaliteten.  

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Buller och vibrationer 

Förutsättningar 
 
Bullerförordningen  
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar som 
presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för buller från spårtrafik och vägar.  
 

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
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Förordning (2017:359) 4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör:  
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. 
 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg och spårtrafik 
I Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 anges riktvärden för buller på skolgårdar från väg- 
och spårtrafik. Vägledningen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten. 
 
Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola, förskola eller fritidshem, ofta inhägnad 
av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk verksamhet 
bedrivs. För planområdet gäller bestämmelser som definierats för ny skolgård sammanfattat 
nedan. 
 

 
 
På väg mot ett hållbart Solna beskriver de ambitioner staden har på miljöområdet samt de 
förväntningar som finns på exploatörer för att åstadkomma en hållbar stad. Där står beträffande 
buller bland annat;  

- byggnader inom projektet utformas så att minst ljudklass B uppfylls enligt standard för 
byggakustik, SS 25267 (bostäder) och SS 25268 (lokaler)… 

- Tekniska system som inte orsakar störande buller väljs i första hand inom projektet 
- sovrum har minst ett öppningsbart fönster eller vädringsfönster, utanför vilket det är högst 

55 dBA, men helst under 50 dBA, ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
 
Utredning 
En bullerutredning har tagits fram för att visa hur en god ljudmiljö ska skapas inom planområdet 
samt hur gällande riktvärden enligt bullerförordningen kan klaras (ACAD, 2022-09-13).  Enligt 
bullerutredningen är planområdet utsatt för bullernivåer över 60 dB ekvivalenta värden. Främst är 
det Enköpingsvägen och Järva Skjutbaneväg som påverkar planområdet negativt.  

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) [dBA] 

Del av skolgård Ekvivalent Maximal 

ljudnivå för ljudnivå, 

dygn, L pAeq,24h L pAFmax 

De dellar av gården som är avsedda för lek, vila och 50 70 
pedagogisk verksamhet 

övriga vistelseytor inom skolgården 55 101> 

1l Nivåin bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 

den tid då skolgården nyttjas (exempelvis kl 07- 18). 
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Ekvivalent ljudnivå, prognosår 2040. 
 

 

 

 

Maximal ljudnivå dagtid, prognosår 2040. 
 

 

 
I befintlig bebyggelse eftersträvas max 50 dBA på delar av förskolegårdar där pedagoger kan 
samla barngrupper för lek, vila och pedagogisk verksamhet, inom övriga ytor kan 55 dBA 
accepteras. 

/ 
~ ~ ,-~: 

J ~ 

Q __ ........._~ <l 

j 

- > 0.0dB(A) 
~ > 35.0 dB(A) 
~ > 40.0 dB(A) 
c= > 45.0 dB(A) c= > 50.0 dB(A) 
c= > 55.0 dB(A) c= > 60.0 dB(A) 
c= > 65.0 dB(A) 
c:::J > 70.0 dB(A) 
~ > 75.0 dB(A) 
c:::J > 80.0 dB(A) 
~ > 85.0 dB(A) 
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Förändringar och konsekvenser 
Med en 1,5 meter hög skärm på västra sidan beräknas cirka 75% av skolgården från Mönstringen 
3 hålla nybyggnadskraven för trafikbuller.  
 
Förskolan inom Inskrivningen 1 uppfyller riktlinjerna för skolgård på en stor del av gården om ett 
1,8 m högt bullerplank placeras vid tomtgränsen. Mot skolgården i Inskrivningen 1 ska 
ljudabsorberande åtgärder anläggas, till exempel i form av en spaltpanel med bakomliggande 
absorbent.  
 

 
Ekvivalenta ljudnivåer med. 1,8 m hög bullerskärm med absorption inom Inskrivningen 1 
samt en 1,5 m hög bullerskärm inom Mönstringen 3. Prognosår 2040.  

 

 

 

Maximal ljudnivå dagtid, med åtgärder. Prognosår 2040.   

-> O.0 dB(A) 
~ > 35.0 dB(A) 
~ > 40.0 dB(A) 
c=J > 45.0 dB(A) 
~ > 50.0 dB(A) 
c=J > 55.0 dB(A) c= > 60.0 dB(A) 
~ > 65.0 dB(A) 
~ > 70.0 dB(A) 

c:::J > 75.0 dB(A) 
c::J > 80.0 dB(A) 
c=J > 85.0 dB(A) 
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Bostäder  
Detaljplanen möjliggör fortsatt de två lägenheterna inom Mönstringen 3. För dessa uppnås 
riktlinjerna för buller.  
 
Bygganden inom Mönstringen 3 är grundlagd på fastmark och trafiken på kringliggande 
kvartersgator har låg hastighet, <30 km/h. Eventuella trafikvibrationer bedöms väl underskrida 
komfortvärdet 0,4 mm/s enligt SS 460 48 61. 
 
På väg mot ett hållbart Solna 
Ljudklass B beskriver ljudnivån för trafikbuller inomhus med stängda fönster. Kravet är 24 dB(A) 
dygnsekvivalent ljudnivå och är beroende av ljudisoleringen av väggar, fönster och uteluftdon.  
Fönster bedöms kunna förstärkas genom att befintligt glas byts mot tjockare.  
 
Sammanfattningsvis, ambitionerna beskrivna i På väg mot ett hållbart Solna bedöms kunna 
uppfyllas med de åtgärder med skärmande plank som föreslås.  

Farligt gods 

Förutsättningar 
Enköpingsvägen, som ligger 70 meter från planområdets sydligaste hörn, är inte klassad som 
transportled för farligt gods. Trots det förekommer det en del trafik med farligt gods på väg till 
olika lokala målpunkter. En inventering och bedömning av eventuell risk har därför genomförts 
(Brandskyddslaget, 2021-08-23).  

Förändringar och konsekvenser 
Riskbidraget förknippat med trafik med farligt gods på Enköpingsvägen bedöms vara mycket 
begränsat, såväl på individrisk- som samhällsrisknivå. Med hänsyn till den mycket låga risknivån 
utmed Enköpingsvägen samt avståndet mellan väg och aktuella fastigheter bedöms föreslagna 
planändringar inte innebära behov av säkerhetshöjande restriktioner eller åtgärder. 

Klimatanpassing och skyfall 

Förutsättningar 
Intensiva regn kan medföra översvämningar när ledningsnätet för dagvatten fylls och regnet 
avrinner på ytan. Länsstyrelsens skyfallsmodell visar främst på en lågpunkt vid parken mellan de 
två fastigheterna inom planområdet, se bilden på nästa sida.  
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Lågpunktskartering som visar översvämningsriskerna. Källa: Länsstyrelsen Stockholms län. 
 
 
Vid en mer detaljerad analys i modelleringsverktyget Scalgo Live, visas lågpunkter där vatten kan 
bli stående på och kring fastigheten Inskrivningen 1. 
 

 
Skyfallskartering avseende regn med återkomsttid 100 år (Scalgo Live). 
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Enligt stadens riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas och nederbörd med en 
återkomsttid av 10 år klaras. Dagvattenutredningen omfattar två fastigheter utan tillkommande 
byggnation. För att uppnå åtgärdskraven har 20 mm fördröjning av den reducerade ytan på 
fastigheterna beräknats vilket ger att cirka 18 m³ behöver fördröjas inom Inskrivningen 1 samt 19 
m³ inom Mönstringen 3. Det har betydelse för dagvattensituationen att större delen av närområdet 
som fastigheterna ingår i, byggdes mellan 2007 - 2010 och att dagvattenåtgärder med andra krav 
anlades i samband med att nya bostadskvarter växte fram. Längs lokalgatorna har exempelvis 
skelettjordar anlagts före de nuvarande riktlinjerna i kommunen beslutades.  
 
Analys Inskrivningen 1 
Vid kraftigt regn kan dagvatten bli stående vid lågpunkten vid en tidigare entré vid Lottagatan 
samt vid byggnadens norra och södra sida som utgör en del av förskolegården, se bilden nedan.  
 

 
Vattendjup vid uppskattat skyfall, grönt=0 - 10 cm, gult=10 - 20 cm, rött= 30 - 35 cm, källa Niras. 
 

flooch-d Alll'o 
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Entrén vid Lottagatan där vatten riskerar att bli stående, bild Niras. 
 
Vid skyfall visar en uppskattad modellering att ett vattendjup på ungefär 35 cm, riskerar att 
ansamlas utanför den före detta entrén vid Lottagatan, trots att där finns en dagvattenbrunn. Totalt 
kan cirka 20 m³ förväntas vid lågpunkten. Översvämningen bedöms dock inte påverka 
framkomligheten för utryckningsfordon eftersom Lottagatan öster om byggnaden inte bedöms 
översvämmas med mer än 5 cm. Det har inte förekommit några översvämningar på platsen sedan 
2008. 
Även på södra och norra sidan riskeras ett vattendjup på cirka 35 cm.  
 

 
Avrinning från flerbostadshusen i norr samt från skogen i väst till fastigheten Inskrivningen 1 vid ett uppskattat skyfall visas i 
grönt, källa Niras. 
 
Förändringar och konsekvenser 
 
Inskrivningen 1 
För att minska volymen stående vatten i anslutning till byggnaden inom Inskrivningen 1 vid 
skyfall, rekommenderas i första hand att tillrinnande dagvatten från omkringliggande allmän 
platsmark och kvartersmark avleds. Det är även viktigt med ett helhetsgrepp på området och 

, 
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tillsyn så att befintliga dagvattenåtgärder uppströms fungerar. Vidare föreslås dagvattenåtgärder 
på fastigheten i form av regnbäddar för att minska mängden vatten som ansamlas vid lågpunkten.  
 
Flödet uppströms från lokalgatan kan ledas om mot parken öster om fastigheten med åtgärder 
enligt bilderna nedan. 
 

 
 

 
Avledning till parken för att minska risken för ansamling av vatten vid lågpunkten utanför Inskrivningen i, källa Niras. 
 
 
Avledningen kan göras till exempel genom att trottoaren sänks och kantsten tas bort. På så sätt 
skapas en rinn-väg in i parken. En ränna föreslås vid den röda markeringen. 
 
För att minska inflödet från väster föreslås att de planerade bullerskärmarna längs Järva 
Skjutbaneväg tätas nertill. Ett avvattningsstråk kan leda vattnet mot grönytan sydöst om 
Inskrivningen 1. Vidare kan olika åtgärder, till exempel regnbäddar, ordnas inom fastigheten för 
att minska dagvattenmängder och hindra att vatten ansamlas. Marken kan sänkas inom 
förskolegårdens södra del för att skapa en flödesväg med avledning mot den intilliggande 
grönytan söder om. 
 
Den före detta entrén kommer muras igen till den höjd som skyfallsutredningen visar att vatten 
kan bli stående. Utförandet ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde. Exakt utformning 
kommer avgöras i bygglovsskedet. 
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Höjdjustering kan göras av marken inom fastigheten Inskrivningen 1, bild Niras. 
 

Förorenad mark 

Förutsättningar 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram (Viken Miljökonsult, 2022-02-21) eftersom 
användning med förskola och bostäder innebär känslig markanvändning, KM. Eftersom barn och 
vuxna vistas inom fastigheterna måste särskilt de hälsobaserade riktvärdena beaktas. 
 
KM överstegs enligt utredningen inom ett delområde på Inskrivningen 1. Markundersökning 
baseras på stickprov där samtliga medelhalter inom egenskapsområdet underskrider riktvärdena 
för KM, maxhalten överskrids dock. 
 
Det hälsobaserade riktvärdet för PCB-7 (KM) överskrids i ett delområde på fastigheten 
Inskrivningen 1. Den förenklade riskbedömningen visade att om exponeringsvägen ”intag av 
växter” justerades enligt de storstadsspecifika riktvärdena (10 till 5%), underskrids den uppmätta 
maxhalten det justerade riktvärdet. Den uppmätta halten på 0,0086 mg/kg TS ligger strax över 
riktvärdet för KM på 0,008 mg/kg TS men i övriga analyserade jordprov understiger 
detektionsgränsen för PCB-7. Eftersom det på fastigheten inte bedrivs omfattande odling och inte 
heller förväntas bedrivas i framtiden, bedöms detta som en rimlig justering; risken bedöms således 
som låg att PCB-7 utgör en negativ påverkan på människors hälsa inom Inskrivningen 1. Inte 
varje delområde inom Inskrivningen 1 har undersökts. Eftersom inget utstickande påträffades vare 
sig i fält eller vid laborationsanalyserna, anses provtagningsplanen och dess resultat ändå vara 
representativ för fastigheten. 
 
Eftersom barn och vuxna främst exponeras för föroreningar i den ytliga jorden bedöms 0,5 meters 
djup vara tillräcklig för denna undersökning. Sammanfattningsvis påvisar utförd miljöteknisk 
markundersökning inte på en föroreningssituation som medför att marken ej är lämplig för 
planerat ändamål.  

Förändringar och konsekvenser 
Om schakt på eller omvandling av Inskrivningen 1 blir aktuellt kan kompletterande provtagning 
behöva utföras. Inga marksaneringsåtgärder bedöms dock behöva utföras utifrån erhållna resultat 
inför en omvandling av fastigheterna till förskoleverksamhet. 
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Radon 
Radonmätningar är genomförda och godkända för samtliga hus. 

Geoteknik 
Ett PM har tagits fram (Structor 2022-01-14) som beskriver de geotekniska förhållandena inom 
den södra delen av planområdet. Fastigheten Mönstringen 3 ligger inom ett fastmarksområde utan 
risk för stabilitetsproblem varför den inte behandlas i PM:et. Fastigheten Inskrivningen 1 ligger 
inom ett område med fyllning på glacial lera. Fyllningen lades ut när området bebyggdes för 
militära ändamål under 1940-talet varvid de aktuella, mark-och stabilitetsförhållandena inom 
planområdet uppkom. Leran inom planområdet är inte kvick enligt de undersökningar av 
lerområdet som genomförts, utan bedöms ha normal Mälardalskvalitet vilket för glacialvarviga 
leror innebär en relativt hög skjuvhållfasthet. Goda till mycket goda geotekniska 
stabilitetsförhållanden inom planområdet får därför anses föreligga och vara bekräftade sedan lång 
tid tillbaka. 
 
Marken inom planområdet är i huvudsak plan med ringa nivåskillnader, Nivån ligger dock lägre 
än omgivande gator inom Inskrivningen 1. Nivåskillnaden är både naturlig och skapad av 
uppfyllningar utförda för Järva Skjutbaneväg enligt ovan. Inom Inskrivningen 1 tas nivåskillnaden 
på cirka 1 meter i huvudsak upp av en slänt av fyllning och naturlig friktionsjord varför några 
stabilitetsproblem inte föreligger. Genomförandet av planen bedöms inte att påverka 
stabilitetsförhållandena inom planområdet. 
 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 500 meter fågelvägen från Ulriksdals pendeltågsstation. Restiden till 
Stockholm City är tio minuter.  
 
Bussarna 157 och 502 trafikerar nära på Enköpingsvägen till Spånga, Mörby C, Solna C samt 
Ulriksdal, dessutom nattbusslinje 591. Hållplats Raoul Wallenbergskolan nordöst om planområdet 
trafikeras av buss 540 mellan Tensta C och universitetet.  
 
Tunnelbanans blå linje nås via Hallonbergens tunnelbanestation, cirka 1,3 kilometer från 
planområdet.  

Gång- och cykeltrafik  

Förutsättningar 
Kring planområdet finns det generellt gångbanor på båda sidor om gatorna. Längs Lottagatan 
samt östra delen av Honnörsgatan finns gångbana endast på en sida, på Honnörsgatan på samma 
sida som förskolan inom Mönstringen 3.  
 
Utpekat huvudcykelstråk på östra sidan av Järva Skjutbaneväg passerar planområdet mellan 
Järvastaden och Järva krog. 
 
Trafiksäkerhet 
Enligt genomförd trafikutredning (Tyréns, 2022-05-10) upplever förskolepersonalen 
trafiksäkerheten och tryggheten på själva förskolegårdarna som god. Vidare påpekades att 
trafiksäkerheten på Lottagatan är låg eftersom den trafikeras i hög hastighet och ibland även mot 
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enkelriktningen. Vidare att trafiksäkerheten vid hämtning och lämning är låg, eftersom bilar angör 
mitt i gatan på grund av trängsel vid kantsten.  
 
Positivt är att mottag av varor samt sophantering sker på annan plats än intill entréer. 
Backningsrörelser krävs vid angöring till lastplatsen på Mönstringen 3, men eftersom lastplatsen 
finns på motsatt sida av byggnaden än entrén för barnen, är påverkan på trafiksäkerheten låg. 

Förändringar och konsekvenser 
Det finns behov av att komplettera området med åtgärder för att öka trafiksäkerheten och även 
tryggheten för barn. Önskemål finns om ett nytt övergångsställe mellan Mönstringen 3 och 
parken, se bilden nedan. Vid platsbesök noterades detta behov och även behovet av ett nytt 
övergångsställe mellan parken och Inskrivningen 1.  
 
Ett övergångsställe är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd men ändå lämpligt intill förskolor för 
att öka tryggheten och tydligheten för barn. Samtidigt ökar övergångsställen framkomligheten för 
gående. 
 
Det bör utredas vidare om kompletterande cykelstråksåtgärder behövs. 
 
Hastighetsdämpande åtgärder för bilar bör utredas vidare för att säkerhetsställa låga hastigheter 
utanför förskolorna. Exempelvis skulle nya övergångsställen kunna vara upphöjda eller utrustade 
med blinkande lampor för att höja trafiksäkerheten och sänka hastigheten. 
 

 
Befintliga övergångsställen i gult och förslag på lägen för nya övergångsställen i lila. 
 

Biltrafik 

Förutsättningar 
Fastigheterna inom området nås via Honnörsgatan och Lottagatan som är hastighetsbegränsade 
för 30 km/h. Lottagatan är enkelriktad för fordonstrafik.  

Förändringar och konsekvenser 
Planändringen bedöms inte påverka biltrafiken i området. 
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Parkering 

Förutsättningar 
Cykelställ och kantstensparkering för bil finns på de omkringliggande gatorna Mönstringsvägen, 
Honnörsgatan, Inskrivningsvägen och Lottagatan. I övrigt gäller parkeringsförbud i området. 
Kantstensparkeringen på de närmaste gatorna i området rymmer cirka 165 platser. 
 
Beläggning 
Inom ramen för den genomförda trafik- och parkeringsutredningen (Tyréns, 2022), har ett par 
mindre beläggningsstudier genomförts. Beläggningsgraden i det studerade området var inom 
samma intervall vid de olika tillfällena 84 % respektive 86 %. Högsta beläggningsgraden mättes 
vid båda tillfällena upp under kvällstid.  
 
Parkeringsnorm 
En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller 
ombyggnation. Normen anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per 
kvadratmeter byggnadsyta. Detta ger det minsta antal parkeringsplatser som krävs för bygglov. 
 
Solna stad har nyligen uppdaterat parkeringsnormen, utgångspunkten är att boendeparkering ska 
lösas inom varje fastighet. Parkering på gatumark ska i första hand nyttjas av besökare. Normen 
ställer inte krav på bilparkering för förskoleverksamhet, däremot ska angöringsfickor för 
hämta/lämna ordnas nära entrén. Angöringsytor för hämta/lämna kan kombineras med 
gatuparkering eller lastplats. 
 
Cykelparkeringsnorm 
Målet är att minst 20 % av de som arbetar inom kommunen ska pendlingscykla till arbetsplatsen. 
Den nya parkeringsnormen är framtagen med bland annat detta som utgångspunkt.  
 
 

 
 
Solnas nya parkeringsnorm för cykel (2022), enhet: cykelplatser/1000 kvm ljus BTA.  
 
Cykelparkeringar ska vara lättillgängliga och erbjuda en andel större platser för lådcyklar, 
cykelvagnar och liknande. Besöksparkering kan ske på gatorna. 
 
Parkeringsnorm för bil 
 

 
Solnas nya parkeringsnorm för bil (2022), enhet: bilplatser/1000 kvm ljus BTA. 
 
 

Boende/ anställd Besökare Totalt 

Bostäder 36 6 42 

Kontor 20-26 2 22-28 

Förskola 0,4 pi/anställd 1,5 pi/avdelning* 

*Parkeringsraler ar hamrade från parkeringsnorrnen från 2014. 

Boende/ anställd Besökare Totalt 

Bootäder 8,5 

Kontor - - 10 
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Mobilitetslösningar 
Enligt Solna stads gällande parkeringsnorm finns det möjlighet till reduktion med upp till 15 % av 
antalet bilparkeringsplatser, förutsatt att mobilitetsåtgärder genomförs. Ytterligare reduktion 
möjliggörs om plats för bilpool ordnas, med utgångspunkt att en bilpoolsplats ersätter fem vanliga 
bilplatser.  
 
Exempel på mobilitetsåtgärder för verksamheter kan vara: 

- Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare 
- Möjlighet till laddning av batterier till el-cyklar. 

Förändringar och konsekvenser 
Mönstringen 3 
Nedan sammanställt underlag ligger till grund för parkeringsplatsbehovet på Mönstringen 3. 
Exploatören planerar inte för mobilitetsåtgärder för boende eller anställda inom fastigheten. 
 

Underlag till parkeringsberäkningen, kvm ljus BTA. 
 

 
Behov av cykelparkering beroende på användning. 
 

 
Behov av bilparkering beroende på användning. 
 
Sammanlagt 23 cykelparkeringsplatser och två bilparkeringsplatser behöver ordnas inom 
Mönstringen 3. Bilparkeringsplatser kan ordnas i hörnet av fastigheten enligt bilden nedan. 
 

Användning Ljus BTA Kommentar 
Bostäder och Ca 930 kvm 6 förs ko leavde lningar + 
förs ko la 2 större lägenheter (ca l 00 kvm/ lägenhet) 

Totalt behov 

Bostäder 9 
Förskola 14 
Totalt: 23 cykelplatser 

Totalt behov 
Bostäder 2 
Förskola 0 (endast anqörinqsplatser) 
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Förslag på placering av parkering för bostäder/förskola inom Mönstringen 3. 
 
 
Cykelparkering kommer främst ordnas under tak och i cykelrum. 

 
Cykelparkering för tolv cyklar inomhus inom Mönstringen 3, bild VisbyArk. 
 
 
Inskrivningen 1 
Nedan tabell visar parkeringsplatsbehovet för cyklar respektive bilar inom Inskrivningen 1 med 
användning med kontor respektive förskola. 
 

I 

B 

I f 
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Underlag till parkeringsberäkningen, kvm ljus BTA. 
 

 
Behov av cykelparkering beroende på användning med kontor respektive förskola. 
 
 
Behovet av cykelparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid användning med kontor då 
behovet är totalt minst 23 platser.  Cykelparkering för anställda föreslås i huvudsak i cykelrum. 
Besöksparkering placeras med fördel utomhus nära entréer. Observera att cykelparkeringsnormen 
för kontor står skrivet som ett spann. Siffrorna i tabellen ovan motsvarar ett absolut minimum. 
 

 
Behov av bilparkering utan mobilitetsåtgärder. 
 
 
Behovet av bilparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid användning med kontor, då behovet 
är totalt tio platser. Dessa placeras på kvartersmark, besöksparkering kan enligt parkeringsnormen 
hänvisas till gatuparkering. 
 
Vid användning med förskola ska all tillgänglig gårdsyta ska upplåtas till förskolegård. 
 
Mobilitetsåtgärder 
Vid användning med kontor är mobilitetsåtgärder motsvarande en reduktion på 10 % möjliga. Det 
innebär att nio platser behöver ordnas på kvartersmark enligt bilden nedan, besökande hänvisas 
till gatuparkering. De mobilitetsåtgärder som föreslås är  

- omklädningsrum med dusch och  
- laddningsstation för el-cykelbatterier.  

 

Användning Ljus BTA Kommentar 
Scena.rio 1 Kontor Ca 920 kvm 

Scena.rio 2 Förskola Ca 920 kvm 4 förskoleavdelningar 

Boende/anställda 

Sce.na.rio 1 Kontor 23 
Scenario 2 Förskola l l 

Totalt behov 
Scenario 1 Kontor 10 
Scenario 2 Förskola 0 (endast anqörinqsplatser) 



  39 (48) 

  

 
Förslag på placering av parkering för kontor inom Inskrivningen 1, med mobilitetsåtgärder. 
 
Cykelparkering kommer främst ordnas inomhus och under tak. 

 
Cykelparkering för 17 cyklar inomhus i källaren, Inskrivningen 1, bild VisbyArk. 
 
 
Antikvariska konsekvenser av föreslagna ytor med parkering 
En antikvarisk konsekvensanalys har genomförts (Tengbomgruppen, 2022-05-25). Föreslagna 
ytor för cykel- och bilparkering bedöms kunna lösas på ett för kulturmiljön hänsynsfullt sätt.  
Föreslagen gårdsutformning anpassas till landskapet och så att den öppna karaktären bibehålls.  

Ä - Ä -
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Angöring 

Förutsättningar 
 
Hämtning och lämning 
I samband med trafikutredningen konstaterades att hämtning och lämning (Tyréns, 2022) till stor 
del sker till fots och med cykel, men även med bil. Utanför förskolan på Mönstringen 3 var 
beläggningen på gatuparkeringen hög under tid för hämtning och lämning och bilar observerades 
angöra i gatan. Som mest sågs fyra bilar angöra på rad. Angöring skedde på motsatt sida gatan, på 
en stäcka där parkeringsförbud råder i enlighet med områdesreglering, men där stopp är tillåtet. 
Stoppen på platsen observerades dock göras i motsatt färdriktning än tillåtet. Det noterades att en 
bil med lätthet kunde passera trots gatuparkering på ena sidan och angöring i gata på andra sidan. 
 
Angöring lastkaj 
Förskoleverksamheten inom Mönstringen 3 har en lastkaj som kräver backningsrörelser över 
gångbana eftersom vändmöjlighet intill kajen saknas. Enligt den genomförda trafik- och 
parkeringsutredningen, bedöms trafiksäkerheten trots det god eftersom lastning/lossning samt 
sophantering hanteras på annan plats än intill entréer.  

Förändringar och konsekvenser 
För att tydliggöra situationen för hämta/lämna-angöring till förskolan på Mönstringen 3 föreslås 
en särskild zon för detta på Honnörsgatan intill parken, se bilden nedan. Enligt dagens reglering är 
angöring tillåtet på platsen, angöring sker redan där. Honnörsgatans sträckning intill parken 
föreslås enkelriktas västerut. Det skulle minska risken för den typ av felaktig angöring som görs i 
dag.  
 
Angöringsplatsen skulle även möjliggöra hämta/lämna-angöring till förskolan på Inskrivningen 1 
via parken. Om möjligheten att angöring på Lottagatan är begränsad finns möjligheten att köra 
runt parken och angöra i den föreslagna hämta/lämna-zonen.  
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Föreslagen ny hämta/lämna-zon (orange rektangel), kantstensklack som föreslås utgå och ge plats för leverans (orange 
cirkel) samt körvägar vid föreslagen enkelriktning av Honnörsgatan intill parken. 
 
Gatans bredd mellan befintlig gatuparkering och föreslagen angöringszon är tillräcklig för en bil 
att passera.  
 
En enkelriktning av gatusträckan bedöms inte påverka tillgängligheten eller framkomligheten till 
intilliggande bostadshus vid Honnörsgatan. 
 
Vid Inskrivningen 1 i föreslås även att kanstensparkeringen förlängs längs hela gatan genom att 
befintlig klack i mitten av sträckan byggs bort. Detta skapar mer utrymme och ger möjlighet att 
tillskapa utrymme för leveranser och sophantering. Hämta och lämna-angöring föreslås i första 
hand samnyttjas med kantstensparkering och kan vid behov tidsregleras.  
 
Vid Mönstringen 3 möjliggörs leveranser och sophantering fortsatt från befintlig lastkaj. 
 

Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö på 
flera sätt. Planens viktigaste innehåll för att bidra till en mer kvalitativ, levande och hållbar stad, 
sammanfattas punktvis nedan: 
- Återbruk av befintliga byggnader med hög kvalitet och fin skala. 
- Hushållning med resurser i och med befintlig infrastruktur i stor utsträckning kan utnyttjas.  
- Blandade funktioner, verksamheter bland bostäder för en levande stad. 
- Grönska med parkytor och träd i gaturum och på innergårdar är av stor vikt i projektet. Med 

växtbäddar och planteringar tillskapas funktioner för omhändertagande av dagvatten. En ökad 
beredskap för extrem nederbörd minskar risken för skador på byggnader. De uppväxta träden 
bibehålls och bidrar med skugga, ett bättre tempererat lokalklimat, kolinlagring och en trivsam 
och rekreativ miljö. 
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Planbestämmelser 

Användning av mark och vatten 
Bestämmelse anges med kursiv text, förtydligande beskrivning anges efter. 
 
 

 

 
Bostäder 
 
Tillåter olika former av boende av varaktig karaktär. Ändamålet 
bostäder avser även bostadskomplement. Bostadskomplement är 
sådant som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden till 
exempel parkering, tvättstuga, lekplats och sopsorteringshus.  
 
Medges inom del av Mönstringen 3. 
 

 
 

 

 
Kontor 
 
Användning med kontor och komplement till kontor.  
 
Medges inom fastigheten Inskrivningen 1 där utrymme för tillräcklig 
parkering är möjlig. 
 

 

 

 
Skola 
 
Användning med förskola eller skola. Komplement till verksamhet 
med skola ingår i användningen, så som till exempel parkering, 
lekplats och sopsorteringshus.  
 
Medges inom Inskrivningen 1 och del av Mönstringen 3.  
 

Egenskapsbestämmelser 

Utformning 
 
 

 
 
Skärmande plank med 50 % genomsiktlighet får uppföras till en 
höjd av max 1,5 meter. 
 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra skärmande lösning mellan 
förskola och bostäder. Skärmande lösning som inte ska upplevas 
tätt. 
Syftet med en sådan skärmning är visuellt, inte att skärma ljudet av 
barns lek. 
 

Utförande 
 
 

 
 
 

 
 
 

B 

K 
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 Marken ska vara genomsläpplig. 
 
Har angivits eftersom asfalt ska rivas för att dagvatten på ett bra sätt 
ska kunna fördröjas och infiltreras i marken. 
 

 
Huvudbyggnads fasad ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör. Tak ska utföras med lertegel. 
Utformning av komplementbyggnader ska i utförande och färgsättning anpassas till 
huvudbyggnaden. Nya komplementbyggnaders tak ska utföras vegetationsklätt för att 
fördröja dagvatten. 
 
Syftar dels till att bibehålla bebyggelsekaraktären inom planområdet, dels till att fördröja 
dagvatten. 
 

Rivningsförbud 

Huvudbyggnad får inte rivas. 
 
Syftar till att skydda befintliga huvudbyggnader eftersom de har ett kulturhistoriskt värde.  
 

Ändrad lovplikt 
 
Marklov krävs även för borttagande av träd med 80 centimeters stamomkrets eller mer, mätt 
130 centimeter över marken. Sådant träd får inte fällas om det inte uppenbart behöver tas 
bort för att det är sjukt eller skadat.  
 
Syftar till att skydda uppväxta träd och bibehålla områdets lummiga karaktär. 
 

Begränsning av markens bebyggande 
 

 

 
Marken får endast förses med komplementbyggnad. 
 
Bestämmelsen syftar till att begränsa var små byggnader i 
gårdsmiljön kan placeras. De placeras lämpligt inne på tomten för 
att intrycket från gatan ska vara öppet.  
 

 

 

 
Marken får inte förses med byggnad. 
 
Byggrätten för huvudbyggnaden begränsas med hjälp av prick- och 
korsmark. Huvudbyggnads läge har varit styrande för prickmarkens 
storlek. Lämpligt avstånd för mindre byggnader från 
fastighetsgränsen har också styrt.  
 

Utnyttjandegrad 
 
Komplementbyggnader, med max sammanlagd byggnadsarea på 50 kvm byggnadsarea och 
nockhöjd 4 meter, får uppföras för verksamhet med skola. Max 25 kvm byggnadsarea får 
uppföras för bostäder. 
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Syftet med bestämmelsen är att marken inte exploateras mer än vad som bedöms lämpligt, 
tomtmarken ska hållas öppen i så hög grad som möjligt. Bestämmelsen kompletterar 
reglering av huvudbyggnad. 
 

Höjd på byggnadsverk 
 

 

 
Högsta nockhöjd är 36 meter över angivet nollplan 
 
Högsta nockhöjd är 33,50 meter över angivet nollplan 
 
Huvudbyggnaders höjd anges som nockhöjd med en plushöjd över 
absoluta 0-planet. De befintliga husvolymerna medges, det är denna 
byggnadshöjd som prövats. Med nockhöjd avses takkonstruktionens 
högsta del.  
 

Skydd mot störningar 
 

 

 
Bullerskärm, 1,8 meter hög och 94 meter lång, ska anläggas vid 
verksamhet med skola. Bullerskärmen ska utföras tät nedtill för att 
leda bort dagvatten. 
 
Bestämmelsen syftar till att skapa en god ljudmiljö samt att gällande 
riktvärden enligt bullerförordningen kan uppnås. 
 

 
 
Byggnadsdelarna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd 
ska utformas så att riktvärden i Trafikbullerförordningen 2015:216 
(rev 2017) innehålls, vilket förutsätter att: 
- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximal 
ljudnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå kan anordnas i 
anslutning till bostäderna 
- alla bostadsrum i bostadslägenhet får högst 60 dB(A) 
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 
eller 
- minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) 
dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal 
ljudnivå 
eller 
- den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) vid fasad 
till lägenheter om högst 35 m². Samtliga ljudnivåer avser 
frifältsvärden. 
 
Syftar till att specificera vilka krav som gäller enligt 
trafikbullerförordningen. 
 

 

 

 
1,5 meter högt och 20 meter långt bullerplank ska uppföras vid 
verksamhet med skola. 
 
Bestämmelsen syftar till att skapa en god ljudmiljö samt att gällande 
riktvärden enligt bullerförordningen kan uppnås. 
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Markens anordnande och vegetation 
 
Träd med 80 centimeters stamomkrets eller mer, mätt 130 centimeter över marken, 
får inte fällas utan marklov. Om träd tas bort ska det ersättas i samråd med 
kommunen. 
 
Bestämmelsen syftar till att skydda värdefulla träd inom planområdet.  
 
Skydd av kulturvärden 
 

 

 
Ursprungliga träfönster ska bevaras 
 
Bestämmelsen syftar till att skydda kasernbyggnaderna från 
förvanskning.  
 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
 

 

 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
 
Syftar till att skydda ledningsstråk inom planområdet. 
 

 
Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljplanen beräknas 
kunna genomföras inom denna tid. 

Tidplan för planarbetet 
Samråd Kvartal 4, 2021 
Granskning Kvartal 3, 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden Kvartal 4, 2022  
Antagande av kommunfullmäktige Kvartal 4, 2022 

Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Planområdet består av fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 som ägs av Järvastaden 
Igel AB. 

q 

u 
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Fastighetsbildning 
Inga nya fastigheter bildas enligt planförslaget, befintliga rättigheter kvarstår. 
 
Inlösen 
I planförslaget kombineras kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (S1) med kvartersmark 
för enskilt bebyggande (B) och (K). För kvartersmark för annat än enskilt bebyggande kan reglerna 
om inlösen i 6 kap. 13 § och 14 kap. 14 § PBL aktualiseras. Reglerna avser bland annat möjligheten 
för kommunen att lösa in mark för annat än enskilt bebyggande om ändamålet inte kan anses 
säkerställt ändå. Detaljplanen medför ingen förändring av pågående markanvändning. Solna stad 
bedömer att ändamålet anses säkerställt varpå frågan om inlösen inte aktualiseras.  
 
På grund av att byggande för enskilt och allmänt ändamål kombineras inom samma område av 
detaljplanen kan fråga om inlösen aktualiseras även om byggande sker för enskilt ändamål. Både 
exploatören och kommunen har ett gemensamt intresse av att planen innehåller flexibilitet gällande 
ändamål. Järvastaden är ett utvecklingsområde och skulle behovet av förskola tillgodoses på annan 
plats finns möjligheten att i stället använda detta för bostads- eller kontorsändamål. Att reglerna om 
inlösen gäller oavsett ändamål bedöms dock inte utgöra en risk eller ett problem för vare sig 
kommunen eller fastighetsägaren.   

Tekniska frågor 

Gator 
Gatustrukturen kommer inte påverkas av planens genomförande. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning är framtagen för projektet. Dagvattnet ska så långt som möjligt fördröjas, 
renas och infiltreras inom kvartersmark, i enlighet med Solna stads dagvattenstrategi. 
Dagvattenutredningen och dess föreslagna projekterade renings- och flödesfördröjande åtgärder 
ska kopplas till exploateringsavtalet för att säkerställa genomförandet. I detta ingår även de 
skyfallsåtgärder som föreslagits i dagvattenutredningen.  

Energi 
Byggnaderna energiförsörjs med fjärrvärme. 

Tele och kommunikation. 
Inga nya anslutningar planeras. 

Ledningar 

Samråd med ledningsägare 
Vid anläggning av bullerplank längs Järva Skjutbaneväg behöver avstämning med berörda 
ledningsägare ske.  
- Stokab har ledningar inom Mönstringen 3, om ledningar behöver flyttas ska kontakt tas med 

driftenheten enligt inkommet yttrande. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. 
- E.ON och Sundbybergs stadsnät har inga kablar, rör eller ledningar inom området. Om en 

grävning i området påbörjas behöver en ledningsanvisning skickas eftersom förhållandena kan 
förändras. 

- Vattenfall; Vid markarbete ska ett nytt ärende skapas i www.ledningskollen.se. 
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- Skanova; önskas kabelutsättning vänligen registrera ett ärende för ledningsanvisning i 
www.ledningskollen.se. 

VA-ledningar 
Fastigheterna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

El-ledningar 
Flytt eller förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, men 
bekostas av exploatören. 

Markföroreningar 
Om schakt på eller omvandling av fastigheten Inskrivningen 1 blir aktuellt kan en kompletterande 
provtagning behöva utföras. Inga marksaneringsåtgärder bedöms dock behöva utföras utifrån 
erhållna resultat inför en omvandling av fastigheterna till förskoleverksamhet. 

Radon 
Radonmätning är genomförd.  

Avfall 
Avfall ska hanteras i enlighet med Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering (2021). 

Miljöprogram 
Ett miljöprogram har tagits fram för att säkerställa bästa tillgängliga teknik för energiförbrukning, 
bra materialval, miljöeffektiv avfallshantering med mera Miljöprogrammet utgår från På väg mot 
ett hållbart Solna (2019) som baseras på Solna stads politiskt antagna miljöpolicy och 
miljöstrategi. Miljöprogrammet ska kopplas till exploateringsavtalet.   

Påverkan under byggtiden 
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även innehålla 
åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med miljö- 
och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska vara färdigt före byggstart. 

Ekonomiska frågor 

Avtal 
Exploateringsavtal mellan Solna stad och Järvastaden Igel 1 AB (som äger fastigheten 
Mönstringen 3) samt Järvastaden Igel 2 AB (som äger fastigheten Inskrivningen 1) ska tas fram 
innan detaljplanen antas. Avtalen ska bland annat innehålla förutsättningar för uppförande av 
bullerdämpande skärmar, gestaltning, dagvatten samt övriga frågor till följd av detaljplanens 
genomförande. Skyfallsåtgärder utanför detaljplaneområdet regleras i exploateringsavtalen samt 
uppgifter om det exploateringsbidrag som exploatören ska erlägga för kostnader som uppstår till 
följd av åtgärder inom allmän platsmark utanför detaljplaneområdet. Gestaltningsprogram och 
miljöprogram kommer att vara kopplade till exploateringsavtalen. 
 
Skyddsbestämmelser 
Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser (q) för byggnader inom området. Exploatören har 
tecknat separat avtal med kommunen gällande att ersättning för detta ej ska utgå. Fråga om 
ersättningsanspråk för denna del är således inte aktuell.  
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Medverkande   
Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete med Ilga 
Lanestedt, ETTELVA Arkitekter. Gustav Axelson på stadsdelsförvaltningen har medverkat. 
Illustrationer har tagits fram av Tengbom och VisbyArk genom Järvastaden AB. 
 
Alexander Fagerlund Miranda Boëthius  
Plan- och geodatachef Planarkitekt  
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SOLNA STAD   
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Miranda Boëthius  2022-11-29  BND 2020:132 
 
 
 
 
Granskningsutlåtande 
 

 

Detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 (tidigare dp 
för kv. Logementet m.fl.), inom stadsdelen Järva 
 
Innehåll 

1. Bakgrund 
2. Sammanfattning  
3. Yttranden under granskningen 

- remissinstanser 
- sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende 
- övriga 

4. Förändringar efter granskningen 
5. Synpunkter som inte tillgodosetts 

1. Bakgrund  
Planens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter i befintliga byggnader 
inom fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Förskola saknar stöd i 
gällande plan men bedrivs med tidsbegränsade bygglov. Detaljplanen medger 
genomförd åtgärd med hisshus och utrymningstrappor. I plankartan föreslås 
särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot byggnaders förvanskning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden gav den 6 oktober 2020 miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2021 att ställa ut planförslaget på 
samråd. Planförslaget fanns för samråd under tiden 28 oktober - 25 november 2021. 
Ett digitalt samrådsmöte med information om planförslaget hölls den 10 november 
2021.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2022 att planförslaget ska bli 
föremål för granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och 
andra berörda har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna 
har visats på biblioteket i Solna centrum och vid Solna forum i Solna stadshus under 
tiden 7 – 28 oktober 2022.  

a 
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2. Sammanfattning 
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter.  
 
Statens Geotekniska institut efterfrågar förtydligande angående markstabiliteten i 
området. 
 
Lantmäterimyndigheten har synpunkter beträffande kombination av allmän 
kvartersmark (förskola) och enskild kvartersmark (kontor) inom planområdet och 
risken med de inlösensregler som följer med det. Lantmäteriet efterfrågar också 
förtydliganden i genomförandebeskrivningen.  
 
Synpunkter och frågor har inkommit från omkringboende rörande oro för eventuell 
påverkan på parkering som detaljplanen kan komma att medföra.  

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i korthet 
Bedömningen är att risken med planläggningen på det sätt som beskrivs i yttrandet 
från Lantmäteriet är liten. Såväl exploatören som kommunen har intresse av att planen 
är flexibel beträffande ändamål. Järvastaden är ett utvecklingsområde och skulle 
behovet av förskola tillgodoses på annan plats finns möjligheten att i stället använda 
Inskrivningen 1 för kontorsändamål. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar och redogörelse för markens 
stabilitet inom området. 
 
Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser längs gatan får en högre 
beläggning än idag eftersom parkering inom de respektive fastigheterna kan ordnas 
för verksamhet med kontor respektive bostäder. För hämtning/lämning kommer en 
särskild sträcka anpassas för att tillse att det kan ske på ett bra sätt. 
 
Plankartan har kompletterats med i viss mån utökade u-områden för att skydda 
ledningar inom planområdet. 

3. Yttranden under granskningen 

Remissinstanser  
 
Lantmäterimyndigheten skriver 2022-10-31: 
 
Plankarta och planbeskrivning 
Som tidigare påpekat förekommer det i planen en kombination av så kallad allmän 
kvartersmark (kvartersmark för annat än enskilt bebyggande) och enskild 
kvartersmark inom planområdet. Användningen Skola (S) betraktas i de flesta fall 
som allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § 
PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än enskilt 
bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet inte kan anses 
säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 
14 kap. 14 § PBL. Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till 
problem, exempelvis kan det bli så att ingen byggnad för det allmänna ändamålet 
byggs och utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för det allmänna ändamålet 
finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och 



  3 (10) 
 

  

kommunen begära att kommunen ska lösa in området för det allmänna ändamålet 
trots att området är 
utbyggt för det enskilda ändamålet. Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så 
långt som möjligt skiljer enskild och allmän kvartersmark åt. Ett förslag är att 
specificera var den allmänna respektive den enskilda användningen gäller så att de 
hålls åtskilda, till exempel genom att införa 3D-redovisning i plankartan ifall den 
allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i byggnaden. 
 
Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med 
kombination av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att 
eventuella problem eller risker med detta är små eller inga, så bör denna 
bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen. 
 
Vatten och avlopp 
Lantmäteriet efterfrågar uppgift om hur uppvärmning respektive vatten och avlopp 
ska lösas inom planområdet. Det framgår inte av planbeskrivningen om VA-
försörjning ska ske genom allmän, gemensam eller enskild anläggning. 
 
Ev. Ersättningar och skyddsbestämmelser 
Av planförslaget framgår inte den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare kan 
ha när kommunen inför skyddsbestämmelser (q1) i detaljplanen. Regelverket 
behöver redovisas tydligt i fastighetskonsekvensbeskrivningen. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Inom området möjliggörs förskolor, idag pågående verksamheter, inom befintliga 
byggnader. Möjligheten till användning med delvis bostäder samt kontor medges 
också. Bedömningen är att risken med planläggningen på det sätt som beskrivs i 
yttrandet är liten. Såväl exploatören som kommunen har intresse av att planen är 
flexibel beträffande ändamål. Järvastaden är ett utvecklingsområde och skulle behovet 
av förskola tillgodoses på annan plats finns möjligheten att i stället använda 
Inskrivningen 1 för kontorsändamål, denna motivering är förd till planbeskrivningen.  
 
Vatten och avlopp 
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgiften att fastigheterna är anslutna till 
kommunalt VA. 
 
Ev. Ersättningar och skyddsbestämmelser 
Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser (q) för byggnader inom området. 
Exploatören har tecknat separat avtal med kommunen gällande att ersättning för 
detta ej ska utgå. Frågan om ersättningsanspråk för detta är således inte aktuell.  
 

* 
 

Statens Geotekniska institut skriver 2022-10-28: 
 
SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. Yttrandet är daterat 2021-
11-09 med dnr 5.1-2110-0884. SGI finner att våra synpunkter från tidigare yttrande 
har bemötts i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen, hänvisas till olika 
geotekniska undersökningar och yttranden som klarlagt stabilitetsförhållanden för 
planområdet. SGI rekommenderar att dessa handlingar bifogas till detaljplanen. SGI 
saknar i planbeskrivningen en redogörelse av planens geologiska och geotekniska 
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förhållanden samt bedömning av stabilitetsförhållanden. Vi anser att 
planbeskrivningen behöver kompletteras med detta. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med redogörelse för stabilitetsförhållandena i 
planområdet. 
 

* 
 
Norrenergi skriver 2022-10-24: 
 
Norrenergi har befintliga fjärrvärmeledningar som är anslutna till de berörda 
fastigheterna. Påverkan på dessa ledningar behöver beaktas i det fortsatt planarbetet. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningar relaterat kartan har kontrollerats. I planens genomförandebeskrivning 
har förtydliganden gjorts angående samråd med ledningsägare.  
 

* 
 

Skanova (Telia Company) AB skriver 2022-10-18: 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se Kabelanvisning beställs via 
https://www.ledningskollen.se För ledningssamordning kontakta 
Skanova‐Remisser‐Nord@teliacompany.com 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningar relaterat kartan har kontrollerats. I planens genomförandebeskrivning 
har förtydliganden gjorts angående samråd med ledningsägare.  
 

* 
Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen: 

- Länsstyrelsen 
- Strålskyddsnämnden 
- Tekniska nämnden 
- Trafikverket 
- Storstockholms brandförsvar 
- Trafikförvaltningen 
- Stockholm exergi 
- Vattenfall 
- Svenska kraftnät 
- Ellevio 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Remissinstanser som inte har svarat på remissen: 
- Försvarsmakten 
- Polismyndigheten Region Stockholm 
- Region Stockholm, tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
- Norrvatten 
- Solna Vatten AB 
- Stokab 
- Stockholm gas 
- Telenor 
- FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen 
- Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 
- Hyresgästföreningen 
- Solna Hembygdsförening 
- Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
- Barn- och förskolenämnden 
- Kommunstyrelsen 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Omvårdnadsnämnden 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 

 
* 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  
 
Brf Granatäpplet skriver 2022-11-07: 
 
I planbeskrivingen daterad 22-09-09, BND 2020:132 står skrivet på sidan 34 och 35 
angående parkering: 
 
… Solna Stad har nyligen uppdaterat parkeringsnormen, utgångspunkten är att 
boendeparkering ska lösas inom varje fastighet. Parkering på gatumark ska i första 
hand nyttjas av besökare. 
 
Enligt Solna stads gällande parkeringsnorm finns det möjlighet till reduktion med 
upp till 15% av antalet bilparkeringsplatser, förutsatt att mobilitetsåtgärder 
genomförs. Ytterligare reduktion möjliggörs om plats för bilpool ordnas, ... 
 
Solna stads parkeringsnorm stämmer inte med de faktiska premisserna på 
Honnörsgatan. På Honnörsgatan finns idag fyra bostadsrättsföreningar. Två av 
föreningarna har garageplatser till delar av sina medlemmar. En av de fyra 
föreningarna har ingen parkering alls för sina medlemmar på egen mark. En av de 
fyra föreningarna har 6 p-platser på 91 lägenheter att förfoga över. Medlemmarna i 
dessa två föreningar är hänvisade till att parkera på gatan. Dessutom finns det två 
lägenheter i fastigheten Mönstringen 3 utan egna parkeringsplatser, även de 
hänvisade till att parkera på gatan. 
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På Honnörsgatan 6 finns ytterligare en fastighet med lägenheter och många boende, 
även denna saknar parkering på egen mark och de är hänvisade till att parkera på 
gatan. Förutom dessa fyra bostadsrättsföreningar och de två fastigheterna med 
lägenheter nyttjas även Honnörsgatan för parkering av boende på Fridenborgsvägen 
13 - 31. 
 
Vi vänder oss starkt emot all form av reduktion av bilparkeringsplatser på 
Honnörsgatan då vi anser att det redan idag är svårt för våra medlemmar att hitta 
parkeringsplats på gatan.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser längs gatan utgår. Det 
parkeringsbehov som uppstår om Inskrivningen 1 används för kontor föreslås lösas 
genom parkering inom fastigheten. Även parkeringsbehov för bostäder på 
Mönstringen 3 föreslås lösas inom fastigheten. Vid förskoleverksamhet föreslås 
ingen särskild bilparkering, men plats för kortare angöring, ”hämta/lämna”, ordnas 
i en zon på Lottaparkens norra sida. Hur denna reglering är tänkt att utformas 
bestäms inte i detaljplanen. Det finns möjligheter att reglera en sådan zon utan att 
den hamnar i konflikt med boendes parkering på kvällar och helger, exempelvis 
genom att den kortare tiden endast gäller under vardagar den tid då föräldrar 
hämtar och lämnar sina barn. 
 

* 
 
Brf Mönstringen skriver 2022-10-28: 
 
Planens syfte: 
Initialt blev brf Mönstringen lovade att förskolorna skulle drivas med tidsbegränsade 
bygglov, av den anledningen ställde sig brf Mönstringen positiva eftersom det var 
tidsbegränsat. Att nu de tidsbegränsade byggloven planeras att bli permanentade 
förändrar vår ståndpunkt speciellt med hänsyn tagen till att Solna på intet sätt 
hörsammat brf Mönstringens synpunkter på bullerdämpning. Verksamheten har 
också utökats mot vad som lovats och först planerats, något föreningen noterat. 
Sedan startades Järvens förskola (Logementet 1), föreningen accepterade den 
tillfälliga lösningen efter samtal/förhandling med Järvastaden AB, då vi lovades att 
ett bullerskydd skulle etableras mot Ur och Skur (Mönstringen 3) Nu tas Logementet 
1 och 3 bort från planen, kommer verksamheten att vara oförändrad? 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan: 
Brf Mönstringen anser att bedömningen om att bebyggelsen kan utformas så att 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller inte är möjlig. Som tidigare påpekats anser brf Mönstringen att ett 
bullerplank mot brf Mönstringen är nödvändigt dels för omgivningsljud dagtid, dels 
för att förhindra att stenar och annat slängs över staket in på brf Mönstringens tomt. 
 
Bebyggelse: Ytor/barn utomhus 
Att Lottaparken anses kunna utgöra en förlängning av förskolornas gårdar på grund 
av att förskolornas egna gårdar är för små och dåliga tydliggör att fastigheterna inte 
är ändamålsenliga och anpassade till verksamheten. Att Staden planerat/bygger en 
ny stadsdel för barnfamiljer utan tillräckligt med förskolor och grundskolor är 
anmärkningsvärt, 
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Förändringar som planen medför: 
Det framgår inte av planen om Inskrivningen 1 skall användas med 
förskoleverksamhet eller som kontor med parkering. 
 
Som tidigare påpekats accepterar brf Mönstringen inte ett lågt genomskinligt 
insynsskydd i spaljéform. 
 
Noterbart att det tycks vara nödvändigt med bullerplank på Mönstringen 3:s östra 
sida. 
 
Står inte det timrade vindskyddet för nära tomtgräns? 
 
Dagvatten: 
En viktig poäng med en dagvattenstrategi är att den utformas och följs av staden och 
entreprenörer, boende har inom planområdet vid ett flertal tillfällen fått agera när 
brunnar täpps igen av löv vid kraftigt regn. Placeringen av brunnar i linjen av 
storgatsten som blir överplogade vid snöfall för att sedan bli packade av bilar som 
skall över plogvallen skapar vattensamlingar som ibland fryser till. Det är alltså 
viktigt att dessa hålls fria och åtgärdas vid varje servicedag och däremellan vid 
behov. Förslaget om upphöjda övergångsställen kan utgöra problem för dagvatten 
vid skyfall och dess avrinning. 
 
Miljökvalitetsnormen för luft: 
Det tycks som om halkbekämpningen har ökat inom området, delvis på grund av den 
varierande temperaturen och dåliga entreprenörer men icke desto mindre har det de 
senaste vintrarna vräkts på med grus i stället för att trottoarer och gator plogas 
ordentligt. Detta får till följd att det virvlar upp damm under våren som till och med 
begränsar sikten, det kanske inte är hälsovådligt att äta stendamm under några 
veckor på våren men det borde gå att komma till rätta med. 
 
Buller: 
Eftersom fortsatt byggnation i Järvastaden kommer att fortsätta i många år framöver 
och redan har hållit på i 15 år kommer buller från sprängningar, stenhantering och 
byggtrafik fortsätta vara en del av invånarnas vardag. Att buller mäts i ekvivalenta 
ljudnivåer är kanske en nödvändighet men icke desto mindre störande för de boende 
som utsätts. Vi har tur att det inte knackas sten på natten. 
 
Gång-Cykeltrafik: 
Speciellt under lämning- och hämtningstider nyttjas trottoaren alltför ofta av 
cyklister, trottoaren vid brf Mönstringen mot Mönstringen3 (Ur o Skur) är för smal 
för att tillåta cykeltrafik men nonchaleras av många. Därtill kommer 
garageuppfarten vid Honnörsgatan 7 som ett riskmoment när det kommer barn på 
cykel över gånghastighet. Ökad övervakning behövs. Överhuvudtaget saknas det en 
cykelstrategi i Järvastaden och att inte alla cykelbanor är asfalterade är 
beklagansvärt. 
 
Biltrafik: 
Brf Mönstringen motsätter sig hastighetsdämpande åtgärder, det råder redan 
hastighetsbegränsning till 30 km/h. 
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Eftersom området byggdes innan Solna uppdaterade sin parkeringsnorm behöver 
boende i området nyttja den gatuparkering som finns, angöringsytor för 
lämna/hämta får inte inverka menligt för de boende eller besökare. Brf Mönstringen 
påpekade/belyste problematiken med stressade föräldrar som felparkerar i tidigare 
samtal med Järvastaden AB, det bästa sätter att reducera detta problem är att återgå 
till färre avdelningar som det var från början. 
 
Att enkelrikta del av Honnörsgatan och leda trafiken runt parken via Lottagatan för 
att möjliggöra felparkeringar på Honnörsgatan i stället för att åtgärda orsaken till 
problemet talar för sig självt. 
 
Det är i dag väldigt få bilar som kör Lottagatan något som i så fall kommer att öka 
betydligt eftersom många som bor på övre Honnörsgatan (Höga jämna nummer) 
idag kör via Honnörsgatan för att komma på rätt sida. Om personalen på 
Inskrivningen 1 tycker att trafiksäkerheten på Lottagatan är låg för att det kommer 
en bil då och då kommer att få det jobbigt om all trafik leds den vägen. 
 
Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö. 
Är det verkligen med sanningen överensstämmande att dessa byggnader möter de 
krav som idag ställs på förskolor, och om återbruk är viktigt varför behölls inte 
Bagartorpsskolan i stället för att riva och bygga nytt. Om hushållning med resurser 
innefattar bristfällig skötsel av gator cykelbanor är det nog med sanningen 
överensstämmande. Om blandade funktioner innebär förskolor och boende stämmer 
det, men resten då. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Planens syfte: 
Förskoleverksamheten inom Logementet bedrivs med tidsbegränsat bygglov som 
kommer löpa ut. I samband med det kommer verksamheten avvecklas.  
 
Barns lek är inte att betrakta som buller på samma sätt som buller från trafik eller olika 
verksamheter. Att barn stojar och stundtals för oväsen är naturligt och i det närmast 
ofrånkomligt och får anses utgöra en omständighet av sådant slag som omgivningen i 
princip är tvungen att acceptera. Inget bullerplank men väl ett insynsskydd som kan 
kompletteras med växter kommer möjliggöras inom Mönstringen 3 för att skärma 
bostäder från förskolans gård. Om synpunkter finns på verksamhetens bedrivande, 
omfattning, rök med mera bör kontakt tas med den aktuella verksamheten alternativt 
kommunens miljötillsynsavdelning https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-
tillsyn/miljofarlig-verksamhet---anmalan-tillsyn-och-egenkontroll 
 
Förändringar som planen medför: 

- Den föreslagna detaljplanen som den nu är utformad, medger 
antingen förskola eller verksamhet med kontor inom Inskrivningen 1.  

- Om ett timrat vindskydd bedöms stå för nära tomtgräns får 
föreningen vända sig till stadens bygglovsavdelning med frågan. Det 
är inte en fråga för denna detaljplan. 

 
Dagvatten, miljökvalitetsnormen för luft: 
Frågan om drift och driftens kvalitet är inte en fråga för denna detaljplan. 
Synpunkter på hur driften bedrivs kan lämnas genom att kontakta tekniska 
förvaltningen.  
 

https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/miljofarlig-verksamhet---anmalan-tillsyn-och-egenkontroll
https://www.solna.se/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/miljofarlig-verksamhet---anmalan-tillsyn-och-egenkontroll
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Gång- och cykeltrafik: 
Solna stad har en cykelplan som gäller även i Järvastaden: 
https://www.solna.se/download/18.4045799f1737be7dce418723/1596183753894/Cy
kelplan%20Maj%202016%20webb.pdf   
Övriga synpunkter beträffande cykeltrafik mm på trottoarer är inte att hänföra till 
detta planarbete. Frågan om eventuella åtgärder för att öka säkerhet kan tas med 
berörda på trafikavdelningen. 
 
Biltrafik: 
Problemet är att hastighetsbegränsande åtgärder inte efterföljs, det skulle åtgärder 
kunna komma till rätta med. 
 
Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser längs gatan utgår. Det 
parkeringsbehov som uppstår om Inskrivningen 1 används för kontor föreslås lösas 
genom parkering inom fastigheten. Även parkeringsbehov för bostäder på 
Mönstringen 3 föreslås lösas inom fastigheten. Vid förskoleverksamhet föreslås 
ingen särskild bilparkering, men plats för kortare angöring, ”hämta/lämna”, ordnas 
i en zon på Lottaparkens norra sida. Färre avdelningar i området kommer det 
naturligt bli då förskolan inom Logementet 1 så småningom försvinner. 
 
Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö. 
Synpunkter på skötsel av gator och cykelbanor hänvisas till tekniska förvaltningen. 
 

* 
 
Brf Dragonen skriver 2022-11-14: 
Vår bostadsrättsförening erbjuder boendeparkering i garage som i dagsläget är 
fullbelagd men vi har trots det ändå många boende som har boendeparkering på 
gatan via Solna stad. Dessa platser behöver vi få behålla. Det är även svårt för oss att 
hitta parkeringsplats på närliggande adresser Honnörsgatan 17 - 26 för även där är 
det ofta fullt av bilar. Vi ser därför att det skulle vara högst olyckligt att minska ner 
antal parkeringsplatser i området såsom det föreslagits i planförslaget, när det redan 
är svårt att hitta parkeringsplats. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Sannolikt ser efterfrågan på p-platser olika ut över dygnet. Verksamheter inom 
planområdet kommer efterfråga eventuell plats på gatan kontorstid. I genomförd 
trafikutredning bedöms sådant utrymme finnas. 
 

* 
Privatperson 1 anser följande; 
I dagsläget är det ett vanligt metallstaket som avgränsar tomten Mönstringen 3 
(långsidan som inte är mot gatan) mot Brf Granatäpplet och för en kortare del av den 
sträckan finns dessutom ljud/insynsskydd. Enligt detaljplanen ska ett 
ljud/insynsskydd byggas längs hela långsidan. Om det inte redan ingår i planen att ta 
bort metallstaketet så vill jag lämna det som förslag. Som det är nu blir det ett smalt 
mellanrum mellan metallstaket och insynsskydd där det växer buskar, trädskott och 
ogräs som är svårt få bort pga. att det är rejält otympligt att komma åt den ytan. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Synpunkten vidarebefordras till exploatören. 
 

https://www.solna.se/download/18.4045799f1737be7dce418723/1596183753894/Cykelplan%20Maj%202016%20webb.pdf
https://www.solna.se/download/18.4045799f1737be7dce418723/1596183753894/Cykelplan%20Maj%202016%20webb.pdf
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* 
Privatperson 2 anser följande; 
Jag är närmast granne med Mönstringen 3 norra sida, närmast gatan. I planen 
beskrivs att avskärmning mot insyn i trä ska sträcka sig ända ut till gatan, vilket är 
bra för den nuvarande avskärmningen slutar före vår uteplats. Nu finns det bara ett 
lågt stängsel. Detta stängsel fortsätter även där det finns avskärmning med ett smalt 
utrymme mellan. Detta mellanrum går inte att vårda så där växer ogräs och det 
samlar upp skräp. Mitt förslag är att stängslet tas bort när avskärmningen i trä 
kompletteras fram till gatan.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Synpunkten vidarebefordras till exploatören. 

1. Förändringar efter granskningen 
• Geoteknisk beskrivning av förhållandena inom Inskrivningen 1 har förts till 

planbeskrivingen. 
• Planbeskrivingen har också kompletterats med uppgifter om att; 

- vid anläggning av bullerplank längs Järva Skjutbaneväg behöver 
avstämning med berörda ledningsägare ske.  

- fastigheterna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
- ersättning för skyddsbestämmelser (q) för byggnader inom området ej 

ska utgå finns också med i avtalet. 
• Redaktionella ändringar i plankartan för ökad läsbarhet. Bland annat har 

specifika bestämmelser bytts ut mot generella.   
 

1. Synpunkter som inte tillgodosetts 
Granskningsutlåtandet redovisar yttranden som inkommit under granskningsskedet. 
Nedanstående förteckning redovisar de som yttrat sig under något planskede och 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

• Brf Mönstringen (anser att verksamheter med förskola inte passar på 
platsen/alternativt att de är för stora). 

• Brf Granatäpplet (motsätter sig påverkan på parkeringsplatser).  
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Miranda Boëthius  
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER
Järvastaden AB har ansökt om ny detaljplan för att kunna permanenta två befintliga förskolor som idag har tillfälligt bygglov 

då användningen strider mot gällande detaljplan.Staden har konstaterat att förskolorna behövs under överskådlig tid i 

Järvastaden och planarbete har påbörjats.

Byggnaderna ingår i kulturmiljön Västerjärva kasernbyggnader som i översiktsplanen är utpekad som sammanhängande 

kulturhistoriskt värdefull miljö. Det innebär att föreslagna ändringar prövas mot PBL:s bestämmelser om förvanskningsför-

bud och varsamhet. 

I gällande detaljplan, Detaljplan för Kv Staben m fl, Västerjärva-etapp 1, lagakraftvunnen 2006, omfattas samtliga byggnader 

av rivningsförbud och förvanskningsförbud av exteriörer. Även parkytan mellan  byggnaderna omfattas av bevarandekrav 

och förbud mot förvanskning av parkens karaktär. En förutsättning för den nya detaljplanen är att befintligt skydd i form av 

rivningsförbud och förbud mot förvanskning av exteriör och parkmiljö inte ska påverkas av planändringen. 

Tengbom har fått i uppdrag att göra en kulturhistorisk konsekvensanalys av föreslagen ny detaljplan. Analysen omfattar 

den övergripande miljön, berörda byggnaders exteriörer och omgivande grönytor. Rapporten inleds med en genomgång av 

kulturhistorisk klassificering och författningsskydd enligt PBL och gällande detaljplan, därefter följer en övergripande historik 

och karaktärisering av området. I efterföljande kapitel görs en beskrivning och antikvarisk bedömning av föreslagna åtgärder 

för respektive fastighet och för kulturmiljön som helhet. Rapporten avslutas med förslag på precisering av planbestämmelser.

Gällande detaljplan från Solna stad, www.solna.se. 
Berörda fastigheter markerade med röd ring

1

1  INSKRIVNINGEN 1
2 MÖNSTRINGEN 3

Topografisk bakgrundskarta från lantmäteriet, www.
lantmäteriet.se

2
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KULTURHISTORISK KLASSIFICERING OCH FÖRFATTNINGSSKYDD

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
ÖVERSIKTSPLAN 2030

Berörda fastigheter ingår i kulturmiljön Västerjärva kasernbyggnader som i översiktplanen är utpekad som en samman-

hängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Det innebär att föreslagna ändringar prövas mot PBL:s bestämmelser om för-

vanskningsförbud och varsamhet. Underlaget till översiktsplanens kulturmiljöredovisning är ”Kulturminnesvårdprogram för 

Solna” där kasernbyggnaderna utgör del av kulturmiljön ”Armens intendenturförråd i Bagartorp”.

INVENTERING SOLNAS 40-TALS BEBYGGELSE

Berörda byggnader är med i Lars Lagås byggnadsinventering av Solnas 1940-talsbebyggelse

FÖRFATTNINGSSKYDD 

Plan- och bygglagen
FÖRVANSKNINGSFÖRBUD

PBL 8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 

inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på […] bebyggelseområden.

UNDERHÅLL

PBL 8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egens-

kaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det under-

hållas så att de särskilda värdena bevaras. […] 

VARSAMHET

PBL 8 kap 17 § Ändring av en byggnad […] ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 

till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

GÄLLANDE DETALJPLAN
”Detaljplan för kvarteret Staben m fl, Västerjärva etapp 1” vann laga kraft 2006-02-02. Planen möjliggjorde uppförande 

av ca 650 lägenheter och säkerställde samtidigt bevarande av fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader från den tidigare 

militära verksamheten på området: Logementet 1 och 2, Inskrivningen 1 samt Mönstringen 3. Byggnaderna försågs med 

rivningsförbud samt förbud mot förvanskning av exteriör. 

RIVNINGSFÖRBUD OCH SKYDDSBESTÄMMELSER

Berörda byggnader omfattas av ”q1 = Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas.” I planbeskrivningen ty-

dliggörs att förvanskning av fasader inte tillåts men att nödvändiga åtgärder för ett långsiktigt bevarande och viss anpass-

ning till ny användning ska tillåtas. Syftet med bestämmelsen är att exteriörer ska bevaras och skyddas mot förvanskning. 

Interiörer omfattas inte av bestämmelsen.

MARKANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER 

På grund av närheten till Enköpingsvägen ansågs byggnaden på fastigheten Inskrivningen 1 inte vara lämplig för perma-

nent boende. Den fick därför användningsbestämmelsen K=Kontor. Samtidigt ville kommunen skapa förutsättningar för 

ett bibehållande av pågående markanvändning och därför kompletterades bestämmelsen med tillfälliga användnings-

bestämmelser. 
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Den ursprungliga skolbyggnaden på Inskrivningen 1, som då planen antogs användes för skolverksamhet, fick bestäm-

melsen ”K(S) = Kontor, dessförinnan tillfällig skola”.

Det f d kansli- och mässhuset i Mönstringen 3, som då planen antogs användes som kontor men bedömdes vara lämplig 

för bostadsändamål, fick bestämmelsen ”B(K)=Bostäder, dessförinnan kontor”.

MARKANVÄNDNING IDAG

En stor efterfrågan på förskolelokaler har lett till att byggnaderna nyttjas för detta ändamål. Planens intentioner om 

kontorslokaler längs Järva skujtbaneväg har därför inte realiserats. Förskoleverksamheten möjliggörs genom tidsbegrän-

sade bygglov enligt följande:

INSKRIVNINGEN 1

För fastigheten Inskrivningen 1 finns tidsbegränsat bygglov för två åtgärder:

• Ändrad användning från kontor till förskola.

• Tillbyggnad om ca 17 kvm på prickad mark som ej får bebyggas.

Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2023-06-16. Någon ytterligare förlängning kom-

mer inte att kunna göras då den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov inte kan överskrida 15 år. 

MÖNSTRINGEN 3

För fastigheten Mönstringen 3 finns tidsbegränsat bygglov för:

• Ändrad användning från kontor till förskola

• Ändring av fasad, nytt skärmtak samt ny ramp för tillgänglighet.

Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2022-05-03.
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HISTORISK ÖVERSIKT 

MILITÄREN ETABLERAR SIG PÅ JÄRVAFÄLTET

I början av 1900-talet beslutade riksdagen att köpa in Järvafältet som övningsfält för militären. Bakgrunden var att det tidi-

gare övningsfältet, som låg på Ladugårdsgärdet och Norra Djurgården, i allt större utsträckning började inkräktas  av andra 

militära och civila funktioner samtidigt som intresset för en framtida stadsutveckling på området ökade. Under början av 

1900-talet utreddes därför dels möjligheten att genom markförsäljning skaffa intäkter som kunde bekosta utflyttning av verk-

samheten, dels lämpliga nya områden. Valet föll på Järvafältet, bland annat för att det låg relativt nära Stockholm, att det 

fanns ett utbyggt järnvägsnät och att staten redan ägde delar av marken. Till en början nyttjades området huvudsakligen 

som övningsfält för framförallt skjutövningar, men successivt flyttades olika fasta militära funktioner till fältet.

INTENDENTURFÖRRÅD PÅ BAGARTORPSOMRÅDET KRIGSÅREN 1939-1945

Två av de militära funktioner som placerades på Järvafältet var arméns intendentursförråd i Stockholm (AIS) samt 1:a inten-

denturkompaniet (Int 1). Förslag till intendenturförrådets och intendenturkompaniets nya placering lades i mitten av 1930-ta-

let och godkändes av riksdagen 1936 med avsättning av medel för förberedande åtgärder under budgetåret 1937/39. AIS och 

Int 1 ansvarade för förvaltningen och hushållningen vid förbanden, d.v.s. de skulle förse förbanden med mat, drivmedel och 

utrustning. På grund av intendenturförrådets dagliga leveranser av material till förbanden var goda kommunikationer nöd-

vändiga. Förutsättningarna för att anlägga ett stickspår från norra stambanan, norr om Ulriksdals station, var ett viktigt skäl 

till val av etableringsplats. Ett på området befintligt torp, Bagartorpet, fick ge namn till området. Under 1939 och 1941 avsattes 

ytterligare medel för färdigställandet av anläggningen. 

Under krigsåren 1939-1945 uppfördes ett 30-tal byggnader på området - förrådsbyggnader, lektionssalar, kaserner, kansli, 

mässar, markenteri, garage, verkstäder, snickeri mm. Dessutom tillkom järnvägsspår för transport till de mobiliseringsförråd 

som placerades i områdets norra del. Utbyggnaden skedde i två etapper. I den första etappen, färdigställd 1942, uppfördes 

tre förråd, en expeditionsbyggnad, ett viktualiemagasin (livsmedelsmagasin) samt stickspårsanläggningar. I den andra etap-

pen, 1943-1946, uppfördes resterande byggnader. Arkitekter för den andra etappen var Backström & Reinius som 1943 tog 

fram en första situationsplan över området och som även ritade flertalet av byggnaderna.

EFTERKRIGSTIDEN 1945-1970

Intendenturkompaniet flyttade från området redan 1949 medan armens intendenturförråd för Stockholm flyttade ut 1966. In-

tendenturkompaniets byggnader nyttjades under 1950-talet av Infanteriets kadettskola och i början på 1960-talet avdelades 

mark och vissa förrådsbyggnader till Förenade fabriksverkens överskottsförsäljning (fr o m 1977 under namnet FFV Allmaterial 

AB). 1964 etablerades Centrala värnpliktsbyrån på området. Även andra militära verksamheter nyttjade området och lokaler-

na under olika perioder.  Under 1960-talet fördes diskussioner om nedläggning av de militära verksamheterna på Järvafältet 

för tillhandahållande av mark för bostadsändamål. År 1970 lämnade militären området. En stor del av marken med sina be-

varade gårdar förvärvades av Stockholms, Sundbybergs, Solnas, Järfällas och Sollentunas kommuner. Andra delar togs över 

av statliga bolag.

SENARE UTVECKLING 

Vem som övertog förvaltningen av Bagartorpsområdet framgår inte av den litteratur som studerats. Men under åren har 

byggnaderna i området nyttjats för ett antal olika verksamheter såsom studentbostäder för Polishögskolan, utbildningslokaler 

för Grönlunds chaufförsutbildning, tillfälliga bostäder och förskoleverksamhet. 

I Lars Lagerås inventering 2003 konstateras att mycket byggts om, till och förändrats genom åren men att de ursprungliga 

byggnaderna till det yttre i stort var oförändrade och låg fint anslutna till den naturliga terrängen. Sedan 2001 ägs fastighe-

terna av Järvastaden AB som utvecklar en ny stadsdel på området. Detaljplan för de här aktuella byggnaderna antogs 2005.
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Häradsekonomisk karta upprättad 1901-1905. Fram till att 
militären köpte in Järvafältet 1905 utgjorde området ett tra-
ditionellt  jordbrukslandskap med ett antal gårdar och torp 
med kringliggande åker- och skogsmark samt en begynnande 
stads- och villabebyggelse i anslutning till järnvägsstationer.  
Bagartorpsområdet markerad med svart linje. Källa: Lantmäte-
riet, www.lantmäteriet.se. 

Situationsplan upprättad 1912. Kartan visar skjutbanornas pla-
cering och omfattning. Övriga delar är ännu inte utvecklade för 
militära ändamål. Bagartorpsområdet markerad med svart linje. 
Källa: Fortifikationsverkets arkiv.

Situationsplan över området, sannolikt upprättad av Backström 
& Reinius 1943. Kvarvarande byggnader har markerats med 
röd kulör. Planen avfotad från Wahlström, Bagartorpsområdet. 
Fragment ur Historien om Järvafältets sydöstra hörn från 1709 
till våra dagar, Karolinens tryckeri, Karlstad 1988.

Ekonomiska kartan 1950-51. Kartan visar de 30-tal byggnader 
som uppfördes på området under krigsåren 1939-1945. Kvarva-
rande byggnader har markerats med röd kulör. Källa: Lantmäte-
riverket, www.lantmäteriet.se. 
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Flygfoto ca 1960 med idag kvarvarande byggnader markerat i 
rött. Källa Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se. 

Flygfoto ca 1975 med idag kvarvarande byggnader markerat i 
rött.Källa Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se. 

Flygfoto idag med kvarvarande byggnader markerat i rött. Källa 
Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se. 
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Situationsplan över del av området 1988. Kvarvarande 
byggnader har markerats med röd kulör. Planen avfo-
tad från Wahlström, Bagartorpsområdet, s 5.

Inzoomad situationsplan från 1988 med kvarvarande 
byggnader i rött och omgivande grönytor i grönt. Mel-
lan Logementet 1 och 2 finns en infartsväg som leder 
till en parkeringyta placerad mellan Logementet 2 och 
Järva skjutbaneväg i planens nedre del.

Flygfoto 1955-67. Källa: Eniro, www.eniro.se Flygfoto 2014-2017. Källa: Eniro, www.eniro.se

Streetview maj 2014. Källa: Googlemaps, www.google.se. Marken kring Logementet 1 domineras av hårdgjorda 
parkeringsytor.
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VÄSTERJÄRVA KASERNBYGGNADER - KARAKTÄRISERING

ÖVERGRIPANDE

Miljön karaktäriseras av en öppen bebyggelsestruktur med fyra fristående byggnader placerade på öppen tomtmark med 

bevarade äldre grönytor samt naturpartier i form av berghällar och karaktärsskapande äldre träd. Bebyggelsestrukturen 

följer det militära vägnätet vars huvudstruktur och topografiska anpassning till den naturliga terrängen till stor del bevarats. 

Områdets västra del avgränsas av Järva skjutbaneväg vars mjukt rundade form följer den intilliggande skogbevuxna 

bergskullen väster  om vägen. Längs vägens östra sida ligger Logementet 1, Logementet 2 och Inskrivningen 1 vars byggnader 

är rätvinkligt placerade mot den böjda vägsträckningen vilket skapar en lite asymmetrisk struktur. Byggnaderna omges 

av öppen tomtmark och en i stora delar bevarad grönstruktur. På Logementet 1 har tidigare hårdgjorda parkeringsytor 

ersatts av förskolegård. Framför byggnaden i Logementet 2 finns en särskilt fin bevarad förgårdsyta med öppna gräsytor 

och höga karaktärsskapande tallar. Mönstringen 3 ligger längs Honnörsgatan som tillsammans med Lottagatan omger en 

inre triangulär platsbildning i områdets östra del. Under den militära perioden bestod denna plats av en öppen grönyta 

men idag utgör platsen en fin parkmiljö. Den bevarade öppna gräsytan i mitten omges av planterade träd och buskar som 

rumsbildande element och som avgränsning mot det omgivande gatunätet.

ARKITEKTUR

De fyra byggnaderna är enhetligt gestaltade och karaktäriseras av ett enkelt avskalat formspråk med distinkta volymer, 

ljusa putsade fasader, lertegelklädda sadeltak, vitmålade träfönster med varierad utformning samt fint gestaltade, från fa-

sadliv indragna, entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek. I kv Logementet, vars byggnaderna uppfördes 

som kasernhus, är entréer och trapphus placerade i låga utskjutande volymer som adderats till gavlarna mot områdets inre 

del. De i förhållande till huvudbyggnaden något förskjutna volymerna skapar en fin variation i arkitekturen och har också en 

rumsbildande funktion. Även byggnaden i Mönstringen 3, som uppfördes som kanslihus och mässar, karaktäriseras av för-

skjutna volymer och utskjutande entréparti. Byggnaden på Inskrivningen 1, ursprungligen uppförd som skola, består av en 

enkel volym, utan förskjutningar, med ursprunglig entré och trapphus placerade på den östra fasaden och senare tillbyggd 

hiss/entrérum på den norra gaveln. Karaktärsskapande för denna byggnad är den östra fasadens stora höga fönster som 

speglar den ursprungliga skolfunktionen. Byggnadernas enhetligt utformade arkitektur är i huvudsak väl bevarad. 

MÖNSTERINGEN 3

På Mönstringen 3 har den västra gaveln under 1980-talet byggts till med en lägre entrévolym som idag utgör entré till för-

skolan som har sin verksamhet i den västra byggnadskroppen. Tillbyggnaden är utförd med fasader, fönster och tak lika 

ursprunglig byggnad och inordnar sig i den befintliga arkitekturen på ett varsamt sätt. 

INSKRIVNINGEN 1

På Inskrivningen 1 har en tillbyggnad för tillgänglighet med hiss och entrérum uppförts på den norra gaveln. Hissen går upp 

till taket och följer sadeltakets snedställda form. Dess fasader är utförda i puts lika befintliga fasader medan entréförrum-

met i markplan utformats med glaspartier med vita profiler i vitlackerat stål med omgivande partier i vitmålad träpanel. 

Det i huvudsak transparenta entrérummet utgör ett tydligt läsbart men volymmässigt småskaligt tillägg medan hisskrop-

pen inordnar sig i den befintliga fasaden på ett mer diskret sätt. På den östra gaveln finns en senare tillkommen spiralfor-

mad utrymningstrappa som inmålats i kulör lika befintliga fasader. Trappans öppna karaktär och infärgade kulör gör att 

tillägget inordnar sig i miljön på ett medvetet sätt.
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Topografisk bakgrundskarta från lantmäteriet, www.lantmäteriet.se

Snedfoto från bingmaps. www.bingmaps.se
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BYGGNAD 18/MÖNSTRINGEN 3

Byggår:   1944
Ursprunglig funktion: Kanslihus/mässar
Nuvarande funktion: Förskola och bostäder
Förändring:  1983 - tillbyggnad på västra gaveln

t 
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BYGGNAD 22/INSKRIVNINGEN 1

Byggår:   1946
Ursprunglig funktion: Skolbyggnad
Nuvarande funktion: Förskola
Förändring:  2008 - Tillbyggnad hiss/entrérum 
   Brandtrappa södra gaveln (årtal okänt)

t 
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KULTURHISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER

Västerjärva Kasernmiljö uppfördes under tidigt 1940-tal som en del av arméns nya intendenturförråd. Arkitekter var Back-

ström & Reinius, två av periodens främsta arkitekter. Miljön är kulturhistoriskt intressant som länk till områdets tidigare mi-

litära funktion, som tidstypiskt exempel på periodens arkitektur och som del av Backström & Reinius arkitekturproduktion. 

Den har också en viktig miljöskapande funktion som kulturhistorisk årsring i den pågående utvecklingen av Järvastaden 

och som kulturhistorisk kvalitet i närmiljön. 

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG
ÖPPEN OCH OREGELBUNDEN BEBYGGELSESTRUKTUR

• Fristående byggnader

• Öppen tomtmark

• Öppen inre parkmiljö

ENHETLIG TIDSTYPISK ARKITEKTUR

• Enkelt avskalat formspråk

• Distinkta volymer med förskjutna byggnadskroppar 

• Ljusa putsade fasader

• Lertegelklädda sadeltak

• Vitmålade träfönster i olika utformning

• Markerade entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek

BEVARAD GRÖNSTRUKTUR FRÅN DEN MILITÄRA PERIODEN

• Tomtmarkens gröna karaktär 

• Grönytornas enkla utformning med öppna gräsytor och bevarade  solitärträd

• Talldungen på förgårdsmark till Logementet 2

Bulleråtgärder löses genom att  1,8 m höga bullerskärmar uppförs längs 

med Järva skjutbaneväg och längs med  den södra fastighetsgränsen. 

De nya bullerskärmarna ersätter befinligt staket. Illustration till höger: 

Strategisk Arkitektur/Järvastaden 2022-05-09.

Gestaltningsprinciper

5 Gestaltningsprogram Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 • 2022-05-09

Situationsplan
Skala 1:500/A3

INSKRIVNINGEN 1 - FÖRSKOLEGÅRDINSKRIVNINGEN 1 

\ . 

. 
. 
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INSKRIVNINGEN 1
För Inskrivningen 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen K kompletteras med S så att förskoleverksamhet kan perma-

nentas. Tillgänglighet löses genom att befintligt tillfälligt bygglov för tillbyggnad får permanent lov. Åtgärden förutsätter att 

befintlig byggrätt utökas med ca 17 kvm och att begränsningen av markens bebyggelse i gällande plan justeras. 

Bulleråtgärder löses genom att  1,8 m höga bullerskärmar uppförs längs med Järva skjutbaneväg, längs delar av Inskrivnings-

gatan och längs med hela den södra fastighetsgränsen. Skärmarna utförs i stående träpanel med ribbverk och målas i en 

för miljön lämplig kulör. Val av kulör görs i senare skede. Ribbverken kan fungera både som spaljé för klätterväxter samt som 

dekoration. Klätterväxter planteras på båda sidor av bullerskärmen. In mot förskolegården kan skärmarna användas som 

bollplank och fungera som del av lek. Här föreslås en mer lekfull utformning av skärmarna. Angöring och personalbilparkering 

vid förskoleverksamhet löses på samma sätt som idag, dvs genom befintlig angöring och gatuparkering. Cykelparkering (10 

platser) anordnas i anslutning till befintlig entré mot Lottagatan.

Förskolegårdens utformning föreslås bygga vidare på den befintliga landskapsutformningen, med en enkelhet i materialval 

och öppenhet mot gata. Befintliga solitärträd bevaras. Befintlig asfalt föreslås rivas och ersättas av markbeläggning av ge-

nomsläppliga material såsom stenmjöl, plattor med fog och ränndalar av storgatsten. Förskolegård föreslås avskärmas med 

nätstängsel. 

ANTIKVARISK BEDÖMNING

Föreslagen komplettering av markanvändning medför inga följdkrav utöver att befintligt tillfälligt bygglov för tillbyggnad per-

manentas, vilket innebär att befintlig exteriör bevaras oförändrad. Föreslagna 1,8 m höga bullerskärmar placeras längs den 

yttre delen av fastigheten och med respektavstånd till byggnaden. Den föreslagna utformningen med stående träpanel och 

föreslagen plantering av klätterväxter bedöms vara ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan. Det befintliga, öppna och lägre 

staketet rivs och ersätts av ett högre slutet växtbevuxet plank. Fastighetsgränsen mot Järva skjutbaneväg blir mer sluten men 

på håll kommer byggnaden fortsatt att vara synliga ovanför planket. Den öppna strukturen mot parken och hörnet Inskriv-

ningsvägen/Lottagatan bibehålls. För att minska barriäreffekten och möjliggöra inblick mot fastighetsgården när man rör 

sig längs med Järva skjutbaneväg kan möjligheten att utföra delar av bullerskärmen med transparenta glaspartier prövas i 

nästa skede. Cykelparkeringen placeras på befintliga hårdgjorda ytor och bedöms inte medföra negativ påverkan på kultur-

miljön. Befintliga solitärträd bevaras. 

Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för skoländamål vara förenlig med fastighetens och den övergripande mil-

jöns kulturmiljövärden. 

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR  OCH ANTIKVARISK BEDÖMNING
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9

Bullerskärm

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 • 2022-04-21

Bullerskärmar ska utföras i omålat trä eller 
trä som målas i kulör som anpassas till 
befintliga byggnader. Dekorativt ribbverk 
kan fungera som spaljé till klätterväxter, som 
planteras på båda sidor av bullerskärmarna. 
Skärmarna ska vara minst 1,8 meter höga 
och täta mot mark. Den sida som vetter mot 
förskolegård ska vara ljudabsorberande, 
exempelvis i form av spaltpanel med 
bakomliggande absorbent.

Partier av glas ska förekomma för att koppla 
gården till omgivningen och skapa siktstråk. 
Kortsidan i sydöstlig riktning kan med 
fördel brytas upp med glaspartier för att 
skapa en visuell koppling till angränsande 
grönska. I korsningen Järva skjutbaneväg/
Inskrivningsvägen vinklas bullerskärmen för 
att ej skymma sikt. 

Mot förskolan kan skärmarna utformas 
lekfullt och innehålla läroelement såsom 
insektshotell, fjärils- och fågelholkar samt 
texter och målningar. Skärmarna kan även 
utrustas med sittplatser, väderskydd och 
lekutrustning.

Insektshotell och fågelholk ©WexthusetFågelholk

Lekvägg ©Richter Spielgeräte

Bullerskärm med glaspartier ©Svenskt Trä

 Spaljé med klätterväxter på bullerskärm

Bullerskärmar ska utföras i omålat trä eller trä som 
målas i kulör som anpassas till befintliga byggna-
der. Dekorativt ribbverk kan fungera som spaljé 
till klätterväxter, som planteras på båda sidor av 
bullerskärmarna. Skärmarna ska vara täta mot 
mark. Den sida som vetter mot förskolegård ska vara 
ljudabsorberande, exempelvis i form av spaltpanel 
med bakomliggande absorbent. Partier av glas ska 
förekomma för att koppla gården till omgivningen 
och skapa siktstråk. Mot förskolan kan skärmarna 
utformas lekfullt och innehålla läroelement såsom 
insektshotell, fjärils- och fågelholkar samt texter 
och målningar. Skärmarna kan även utrustas med 
sittplatser, väderskydd och lekutrustning. Text och 
bilder: Gestaltningsprogram, Järvastaden/Strate-
gisk Arkitektur 2022-05-09.

BULLERSKÄRM

På förskolans gård föreslås kompletterande avskärmning-
ar i trä längs med fastighetsgräns. Dessa anpassas mot 
befintlig naturmark och marknivåer för att skapa insyns-
skydd mot de högre liggande uteplatserna på angränsan-
de bostadsgård. Mot skärmarna planteras olika blomman-
de klätterväxter. Skärmarna bör ej vara helt täta. TEXT 
OCH BILDER: Gestaltningsprogram, Strategisk Arkitektur 
2022-04-21.

Överst: Foto från Google maps.
Mitten: Fotomontage med 1,8 m hög/tät bullerskärm. 
Nederst: Fotomontage med 1,8 m hög/halvtransparent bullerskärm.
Montagen representerar en uppskattad höjd på bullerskärm och är 
är inte precist utförda.

Eventuell komplettering med bullerskärmar innebär att den öppna 
tomtkaraktären med lågt staket med bakomliggande synliga buskar 
ersätts av ett 1,5 alt 1,8 m högt staket som hindrar insyn mot går-
den och innanförliggande grönska. Det riskerar att skapa ett slutet 
intryck. Föreslagen utformning med stående träpanel och plantering 
av klätterväxter innebär att en grön karaktär delvis kan bibehållas. 
Åtgärden påverkar endast en begränsad del av fastigheten och be-
döms vara ett godtagbart sätt att skapa en bullerfri miljö för försko-
lan. Den öppna strukturen mot parken och hörnet Lottagatan/Hon-
nörsgatan bibehålls. För att minska barriäreffekten och möjliggöra 
inblick mot fastighetsgården när man rör sig längs med Lottagatan 
kan möjligheten att utföra delar av bullerskärmen med transparenta 
glaspartier prövas i nästa skede. 
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MÖNSTRINGEN 3
För Mönstringen 3 föreslås att markanvändningsbestämmelsen B kompletteras med S så att befintlig förskoleverksamhet 

kan permanentas. Byggnaden innehåller även befintliga bostäder som bibehålls. Ändringen medför inte behov av exteriör 

ombyggnad. Tillgänglighet löses genom att angöring till befintlig entré i källarplan tillgängliggörs och att en ny hiss uppförs 

inne i byggnaden. Åtgärderna innebär att den yttre miljön tillgängliggörs men innebär inga förändringar av byggnaden. 

Utformning av ramper redovisas i nästa skede. Bullerutredning redovisar tre olika fall: utan bullerskärm, 1,5 m bullerskärm 

och 1,8 m skärm placerad utefter Lottagatan. Utan skärm uppfylls bullerkrav på 50% av gårdsytan vilket anses vara tillräck-

ligt stor yta. Med 1,5 m hög skärm uppfylls bullerkrav på 75 % av gårdsytan. Med 1,8 m hög skärm uppfylls bullerkrav på hela 

gårdsytan. Eventuella bullerskärmar utförs lika föreslagna skärmar på Inskrivningen 1 - se gestaltningsprogram föregående 

sida. Personalparkering löses på samma sätt som idag, dvs genom befintlig angöring och gatuparkering. För att minska 

insyn mot angränsande uteplatser i intilliggande bostadskvarter norr om fastigheten föreslås kompletterande avskärm-

ningar i trä längs fastighetsgräns. I gestaltningsprogram för utemiljö föreslås att avskärmningarna anpassas till befintlig 

naturmark, att de inte utformas helt täta samt att de förses med olika blommande klätterväxter. 

ANTIKVARISK BEDÖMNING

Föreslagen komplettering av markanvändning medför krav på tillgänglighet vilket löses genom uppförande av hiss inne i 

byggnaden med ingång från en befintlig entré i källarplan. Befintlig exteriör bevaras oförändrad. Yttre tillgänglighet till ny 

hiss löses genom anordnande av ramper på förskolegården. Detaljutformning redovisas i nästa skede. 

Eventuell komplettering med bullerskärmar innebär att den öppna tomtkaraktären med lågt staket med bakomliggande 

synliga buskar ersätts av ett 1,5 alt 1,8 m högt staket som hindrar insyn mot gården och innanförliggande grönska. Det 

riskerar att skapa ett slutet intryck. Föreslagen utformning med stående träpanel och plantering av klätterväxter innebär 

att en grön karaktär delvis kan bibehållas. Åtgärden påverkar endast en begränsad del av fastigheten och bedöms vara 

ett godtagbart sätt att skapa en bullerfri miljö för förskolan. Den öppna strukturen mot parken och hörnet Lottagatan/

Honnörsgatan bibehålls. För att minska barriäreffekten och möjliggöra inblick mot fastighetsgården när man rör sig längs 

med Lottagatan kan möjligheten att utföra delar av bullerskärmen med transparenta glaspartier prövas i nästa skede. 

Cykelparkering och sopbod placeras i anslutning till lastinfart och bedöms inte medföra negativ påverkan på kulturmiljön. 

Karaktärsskapande solitärträd bevaras.

Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för skoländamål vara förenlig med fastighetens och den övergripande 

miljöns kulturmiljövärden. 

Gestaltningsprinciper

5 Gestaltningsprogram Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 • 2022-05-09

Situationsplan
Skala 1:500/A3

MÖNSTRINGEN 3 MÖNSTRINGEN 3

Eventuell bullerskärm placeras längs Lottagatan och längs inlastningszon. 
Illustration: Strategisk Arkitektur/Järvastaden 2022-05-09.
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FÖRSLAG PÅ PRECISERING AV PLANBESTÄMMELSER

Berörda byggnader omfattas av ”q1 = Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas.” 

För att skapa en ökad tydlighet kring vad formuleringen “exteriör får inte förvanskas” innebär i praktiken föreslås följande 

bestämmelser.

MÖNSTRINGEN 3

r Byggnad får inte rivas.

q1 Ursprungliga träfönster ska bevaras. 

k1 Fasad ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör. Tak ska utföras i lertegel. 

INSKRIVNINGEN 1

r Byggnad får inte rivas.

q1 Ursprungliga träfönster ska bevaras. 

k1 Fasad ska utföras i slätputs i tidstypisk kulör. Tak ska utföras i lertegel. 
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Sammanfattning  

Järvastaden AB har ansökt om en detaljplaneändring för att ändra användningsområden för två olika 

kasernbyggnader på fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Byggnaderna har 

planbestämmelser med beteckningen q1 vilket innebär att de inte får rivas eller byggas om. Idag 

användas byggnaderna till förskoleverksamhet och har tidsbegränsade bygglov som gäller till 2023. 

Järvastaden AB ser behov av att fortsätta bedriva verksamheten i byggnaderna och önskar att de kan 

fortsätta permanent genom att ändra planbestämmelserna. Vidare planeras bullerskärmar mot gata. 

Den nuvarande detaljplanen vann laga kraft 2006-02-02, sedan dess har en hissbyggnad tillkommit 

och lagkrav gällande dagvattenhantering förändrats. NIRAS uppdrag syftar till att redogöra för hur 

planändringarna påverkas av dagvatten- och skyfallssituationen i området och ge förslag på lämpliga 

åtgärder.  

Fastigheterna ligger i sydöstra delen av Järvastaden och omges av kvarter med bostäder, förskolor, 

butiker, naturområden och parker. Fastigheterna som planändring avser avrinner mot sydöst till 

parken mellan Lottagatan och Honnörsgatan och sedan vidare till recipienten Brunnsviken.  

Enligt Solna stads riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas inom området och 

systemet ska klara nederbörd med en återkomsttid av 10 år. För att den befintliga miljön ska möta 

fördröjningskravet föreslås fördröjning och rening av 18 m3 dagvatten på Inskrivningen 1 och 19 m3 

på Mönstringen 3. Det kan motsvara åtgärder i form av regnbäddar som omhändertar takvattnet. De 

föreslagna fördröjningsåtgärderna behöver integreras i den befintliga miljön så att åtgärderna 

anpassas till verksamheten. Det kan även kompletteras med enkla lösningar som även kan utnyttjas 

som en resurs inom förskoleverksamheten exempelvis regntunnor och kan bidra positivt till vattenlek 

på förskolorna. Dagvattennätet kan även avlastas genom att låta takvatten gå via utkastare till 

grönytor innan ytlig avrinning till ledningsnätet. För eventuellt tillkommande barnvagns- och 

cykelförråd föreslås gröna tak.  

På fastigheten Inskrivningen 1 finns instängda områden där översvämningsrisk föreligger på delar av 

förskolegården och intill en entré vid skyfall. För att minska inflödet till fastigheten föreslås åtgärder 

uppströms där avrinningen kan avledas mot parken öster om fastigheten samt att skyfallshanteringen 

integreras i grundläggningen av den planerade bullerskärmen genom tätning nedtill. På fastigheten 

Mönstringen 3 har inga översvämningsrisker utifrån lågpunkter påträffats.  

Föroreningsbelastningen har beräknats för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 samt för 

influensområdet som är avrinningsområdet som fastigheterna ingår i. Beräkningar visar att 

föroreningar minskar avsevärt med de föreslagna gröna åtgärderna på fastigheterna. För hela 

influensområdet visar resultaten att de uppskattade befintliga dagvattenåtgärderna renar och ger en 

minskning av föroreningshalter till recipienten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Järvastaden AB har ansökt om en detaljplaneändring för fastigheterna Inskrivningen 1 och 

Mönstringen 3 för att ändra användningsområden för två olika kulturhistoriska kasernbyggnader, se 

gulmarkerade fastigheter i Figur 1. Idag användas byggnaderna till förskoleverksamhet, kontor och 

bostäder och de har tidsbegränsade bygglov som gäller till 2023. Järvastaden AB ser ett behov av att 

fortsätta bedriva dessa verksamheter och önskar att de kan bli permanent genom att ändra 

planbestämmelserna så att nuvarande användning bekräftas. Den nuvarande detaljplanen vann laga 

kraft 2006-02-02. Planen möjliggjorde uppförande av ca 650 lägenheter och bevarande av bl.a. två 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader från den tidigare militära verksamheten på fastigheterna: 

Inskrivningen 1 samt Mönstringen 3. Byggnaderna har planbestämmelser med beteckningen q1 vilket 

innebär att de omfattas av rivningsförbud samt  förvanskningsförbud för exteriörer.  

 

Figur 1 Fastigheterna som föreslagna planändringar avser. 

Föreslagen planändring innefattar att markanvändningsbestämmelser för Inskrivningen 1 och 

Mönstringen 3 ändras så att de befintliga förskoleverksamheter som idag bedrivs på tillfälliga bygglov 

får planstöd för permanent verksamhet. Vidare föreslås att planen tillåter följande tillbyggnader:  

- Inskrivningen 1: befintlig tillbyggnad för hiss som genomfördes 2009 får permanent planstöd. 

 

Bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande kompletteras med undantag för 

barnvagnsförråd och eller cykelparkering så att permanenta bygglov kan ges.  

 

Föreslagna tillbyggnader ska kunna utformas utan egentlig påverkan på de befintliga byggnaderna.  

 
Niras uppdrag syftar till att översiktligt utreda dagvatten- och skyfallssituationen för de två 

fastigheterna samt ge förslag på lämpliga åtgärder.  

Teckenförklaring 

!:":-1 Fastighetsgräns 

Bakgrundskarta: Google maps (satelite) 

DATUM 
2022-04-04 

f 

NIR~S 
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2 Underlagsmaterial 
Följande underlag har använts vid framtagandet av utredningen: 

 
• Solna stads Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (2017) 

• Trafikbullerutredning kv Staben, Järvastaden, Solna 

• Antikvariskt utlåtande inför ansökan om ändring av detaljplan, 200701, Anna Krus 

• Grundkarta 20181026, White Arkitekter  

• VA relationshandling dwg 061214 

• Samordningsplan nya ledningar del a och b W50-01-01 (arbetsritning), Tyréns, 051213 

• Karttjänst Länsstyrelsens WebbGIS, Länsstyrelsen Stockholms län 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2021 

• Jordartskartan 2021, SGU  

• Dagvattenutredning mobiliseringsförråden, Niras 2021  

• Scalgo Live, 2021 

3 Områdesbeskrivning 
Fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 ligger i sydöstra delen av Järvastaden och omfattar 

tillsammans ca 0,35 hektar, se Figur 2. Omgivningen består av befintliga kvarter med bostäder, 

förskolor, butiker, naturområden och parker. Marknivån på fastigheten Inskrivningen 1 ligger mellan 

+22,5 och +22 och på fastigheten Mönstringen 3 är marknivån mellan +26 och +23,5. Mellan 

fastigheterna ligger en park. Större vägar i området omfattar Järva skjutbaneväg som ligger väster 

om fastigheterna intill Inskrivningen 1 samt Enköpingsvägen längre söderut. 

 

Figur 2 Lokaliseringskarta över Inskrivningen 1 och Mönstringen 3, i östa delen av Järvastaden. 

Bakgrundskarta : Lantmäteriets terrängkarta ,. 
Datum 2022-03-14 NI R~S 
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3.1 Befintliga avrinningsvägar 
 

 

Figur 3 Dagvattennätet och ytlig avrinning inom avrinningsområdet för fastigheterna. Det huvudsakliga flödet går längs 

den blå linjen från väst till sydöst. 

Dagvatten från fastigheterna avrinner mot parken där ett dagvattenmagasin finns och sedan rinner 

vattnet vidare österut mot skogspartiet vid Enköpingsvägen.  

Fastigheterna som planändringen avser påverkas av ett större influensområde (avrinningsområde) 

som i föreliggande utredning utgörs av ett delavrinningsområdet där fastigheterna ingår. 

Delavrinningsområdet har tagits fram med hjälp av programmet Scalgo Live. Det större 

avrinningsområdet som fastigheterna ingår i avvattnas mot recipienten Brunnsviken.  

Befintliga dagvattenledningar löper längs lokalgatorna runt kvarteren och leder till ett 

dagvattenmagasin i parken mellan fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1, se Figur 3. 

Magasinet rymmer 202 m3 och avleder fördröjt dagvatten vidare till ledningsnät österut mot 

Brunnsviken. Ledningarna ut från området har dimensionen 315 mm. Längs med lokalgatorna vid 

Honnörsgatan, Inskrivningsvägen och Mönstringsvägen finns ett antal trädplanteringar i skelettjordar 

anlagda. De är inte kopplade till dagvattennätet och de avgränsas av kantsten vilket försvårar 

avrinningen till dem.  

På fastigheten Inskrivningen 1 går dagvatten till dräneringsbrunnar i gata och vidare till 

ledningsnätet. Stuprören på båda fastigheterna går ner i marken och är kopplade direkt på 

ledningsnätet. 

På fastigheten Inskrivningen 1 lutar marken in mot gården och entrén vilket skapar instängt område, 

se Figur 4. Fastigheten är därav sårbar vid skyfall och beskrivs närmare i avsnitt 5 och 9.  

Teckenförklaring 

• vtavrinning 
- Ledningsnät dagvatten 
D Avrinningsområde 

Bakgrundskarta: Gocgle maps (satellite) 
Avrinningsområde: Sralgo Live 

Oatum 2022-03-14 
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Figur 4 Lågpunkt vid entrén vid Inskrivningen 1. 

3.2 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Området avrinner naturligt till Brunnsviken som är utpekad kustvattenförekomst med ID: 

SE658507-162696, se Figur 5. Brunnsvikens avrinningsområde är ca 1770 ha stort och delas av 

tre kommuner där ca 60 % ligger i Solna kommun (motsvarande ca 920 ha), ca 25 % i 

Sundbybergs kommun och ca 15 % i Stockholms stad.  

 

Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status främst på grund av övergödning, vilket 

indikeras av höga halter näringsämnen och statusen för kvalitetsfaktorn växtplankton. 

Ytterligare ett miljöproblem är höga halter miljögifter där halter av icke-dioxinlika PCB:er, 

koppar och zink varit avgörande för bedömningen. Närområdet är kraftigt påverkat av mänsklig 

verksamhet, vilket ökar läckaget av närsalter och miljögifter till vattnet. De direkta 

punktutsläppen kommer från förorenade områden och deponiverksamhet. Den ekologiska 

statusen i sjön bedöms idag som dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver 

(Stockholms stad, 2020). Detta är en sämre klassning än Vattenmyndighetens bedömning, som 

är otillfredsställande. Särskilt förorenade ämnena är fysikaliska-kemiska faktorer och ingår i 

bedömningen av ekologisk status. Flera av de särskilt förorenade ämnena kan härledas till 

transport via dagvatten. För Brunnsviken har koppar, zink och icke-dioxinlika PCB:er klassats till 

måttlig status.  

Enligt miljökvalitetsnormen ska God ekologisk status uppnås till år 2027 och för näringsämnen 

och växtplankton 2039 då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god status för dessa 

kvalitetsfaktorer till 2027 (VISS, 2021). Brunnsviken uppnår inte heller god kemisk status på 

grund av förekomst av perfluoroktansulfon (PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (ANT), 

tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Enligt 

miljökvalitetsnormen ska alla ämnen uppfylla kriterier för God kemisk status, med undantag för 

följande ämnen: 

• Bromerad difenyleter – mindre stränga krav pga atmosfäriskt nedfall 

• Kvicksilver och kvicksilverföreningar –mindre stränga krav pga atmosfäriskt nedfall 

• Antracen – tidsfrist 2027 

• Kadmium och kadmiumföreningar – tidsfrist 2027 

• Bly och blyföreningar – tidsfrist 2027 

• Tributyltenn föreningar – tidsfrist 2027 

,. 



 

 

Järvastaden AB  27 april 2022  www.niras.se 

5 

 

 

 
Figur 5 Vattenförekomster som ligger inom samma avrinningsområde som fastigheterna. 

I Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken har reduktionsbehov för att nå miljökvalitetsnormer i 

vatten definierats (Solna stad, 2018), se Tabell 1.  

Tabell 1 Angivna reduktionsbehov för Brunnsviken (endast bidrag från Solna stad). 

Ämne Storlek 

Fosfor 104 kg/år 

Kväve 1,8 ton/år 

Koppar  34 kg/år 

Zink 243 kg/år 

Bly 15 kg/år 

Kadmium 0,8 kg/år 

Kvicksilver 0,07 kg/år 

PAH 0,35 kg/år 

Tributyltenn föreningar  0,065 kg/år 

PFOS 50 % 

 

  

~byber,g 

0 

Teckenförklaring 

C.1 Planområde DP Staben 
Avrinningsområde Brunnsviken 

• Brunnsviken (vattenförekomst) 
Grundvatten (vattenförekomst) 

Bakgrundskarta : Terrängkartan (Lantmli:eriet) 
Vattenförekomster och övrigt vatten:VISS, 2021 
Avrtnningsområde: SMHI, 2021 

KON5rRUERAD DATUM 
AV J . Eklöf 2022· 03· 14 

I' 
NIR~S 



 

 

Järvastaden AB  27 april 2022  www.niras.se 

6 

4 Förutsättningar 

4.1 Dagvattenstrategi 
Solna stad har tagit fram en dagvattenstrategi som ska stödja arbetet för att uppnå en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering i staden. Syftet är bland annat att möta de utmaningar som finns gällande 

dagvattenhantering och skapa en samsyn inom stadens organisation (Solna stad, 2017). 

Följande riktlinjer har tagits fram för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering: 

• Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa  

möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en nederbördsmängd 

på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens 

sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras eller att 

grundvattennivåerna ändras. 

• Från vägar ska rening av dagvatten säkerställas 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. 

• I riskområde för översvämningar ska säkerställas att skador minimeras genom planerandet 

av översvämningsytor i låglänta områden. 

• 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. 
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4.2 Geotekniska förhållanden och hydrogeologi 

4.2.1 Geologi  

Jordartsförhållanden i omgivningen består huvudsakligen urberg med tunt överliggande lager av 

morän och fyllnadsmaterial med ett underliggande lager av lera. Genomsläppligheten är generellt 

medelhög där underlaget består av urberg. Själva fyllnadsmaterialet har hög genomsläpplighet med 

det underliggande lagret av lera som har låg genomsläpplighet, se Figur 6.  

 

Figur 6 Marken vid fastigheterna består av fyllnadsmaterial med underliggande lager av lera. 

4.2.2 Grundvatten 

I närområdet finns inga kända grundvattentäkter. Väster om Brunnsviken löper Stockholmsåsen – 

Solna i nord-sydlig riktning, ett grundvattenmagasin i form av en sand- och grusförekomst, se Figur 

5. Stockholmsåsen har en kvantitativt och kemiskt god status och är skyddad som 

dricksvattenförekomst. Över tid finns risk att Stockholmsåsen inte når god kemisk status på grund av 

förekomst och användande av bekämpningsmedel, klorid, vägsaltning samt nedlagda deponier. 

 

  

lOOm 

Fastigh~ränser 

Glacial lera 

Fyllning över lera 

Oitum 2022-03·14 I' 
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5 Skyfall  
Intensiva regn kan medföra översvämningar när ledningsnätet för dagvatten fylls och regnet avrinner 

på ytan. Länsstyrelsen i Stockholms skyfallsmodell påvisar främst en lågpunkt vid parken mellan de 

två fastigheterna, se Figur 7. Vid en mer detaljerad analys i modelleringsverktyget Scalgo Live visas 

lågpunkter där vatten kan bli stående på fastigheten Inskrivningen 1, se Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Lågpunktskartering som visar översvämningsriskerna. Källa: Länsstyrelsen Stockholms län. 

Figur 8 Skyfallskartering avseende regn med återkomsttid 100 år (Scalgo Live). 
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6 Markanvändning 
Nedanför visas den befintliga markanvändningen för de två fastigheter som utredningen avser, se 

Figur 9. Den tillkommande byggnation som planeras i och med ansökan om planändring omfattar ett 

bullerplank runt Inskrivningen 1 i väster och söder. På samma fastighet har en hiss redan byggts. 

Den tillkommande byggnationen är försumbar avseende beräkningar gällande ökade flöden och 

föroreningar kopplat till dagvatten.   

 

Figur 9 Markkartering för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3.  

7 Åtgärdsbehov och avsteg 
Enligt Solna stads riktlinjer ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och renas och klara nederbörd med 

en återkomsttid av 10 år. Större delen av området som fastigheterna ingår i byggdes mellan 2007-

2010 och dagvattenåtgärder anlades i samband med att nya bostadskvarter växte fram. Längs med 

lokalgatorna har skelettjordar anlagds. Dessa befintliga åtgärder anlades innan de nuvarande 

riktlinjerna i kommunen beslutades om.  

Föreliggande utredning avser endast två fastigheter utan någon tillkommande byggnation. För att 

uppnå åtgärdskravet har 20 mm fördröjning av den reducerade ytan på fastigheterna beräknats. Det 

uppgår till att ca 18 m3 behöver fördröjas på Inskrivningen 1 respektive 19 m3 på Mönstringen 3. 

Dessa fördröjningsåtgärder behöver integreras i den befintliga miljön så att åtgärderna anpassas till 

den befintliga verksamheten. Målet bör vara att fördröja de uträknade volymerna för fastigheterna 

men med eventuellt avsteg att utformas flexibelt och kunna integreras i den nuvarande miljön. 

 

 

Markanvändning 
• Asfaltsyta 
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• Takyta 
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8 Dagvattenåtgärder  
Föreslagen dagvattenhantering avser en förbättring av den nuvarande situationen i form av 

omhändertagande av takdagvatten och hårdgjorda ytor genom regnbäddar samt med några 

tillkommande enkla åtgärder som föreslås nedan, se  Regnbäddarna föreslås att anläggas för att 

omhänderta dagvatten från tak och omkringliggande markytor, se föreslagen placering av åtgärder i 

Figur 10.  

Tabell 2 och 3 och Figur 10. 

Totalt för de två fastigheterna rekommenderas att 37 m3 dagvatten fördröjs och renas inom 

fastigheterna. Dagvattenåtgärderna behöver integreras i den befintliga miljön. I avsnitten nedanför 

finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Regnbäddarna föreslås att anläggas för att 

omhänderta dagvatten från tak och omkringliggande markytor, se föreslagen placering av åtgärder i 

Figur 10.  

Tabell 2 Förslag på åtgärder för att förbättra den nuvarande dagvattenhanteringen på de två fastigheterna enligt 

åtgärdskraven från Solna stad. 

Föreslagen åtgärd 
Fastighet 

Beskrivning 
Storlek 
(m2) 

Volym  
(m3) 

Regnbäddar Inskrivningen 1 Möjliggör rening och 
fördröjning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor  

34 18 

Regnbäddar  Mönstringen 3 Möjliggör rening och 
fördröjning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor 

35 19 

 

Tabell 3 Förslag på tillkommande kompletterande åtgärder som kan genomföras vid behov. 

Föreslagen åtgärd Beskrivning 

Utkastare på stuprör istället 
för direkt anslutning till 
ledningsnätet 
 

Avlastar ledningsnätet och möjliggör infiltration 
 

Regntunnor För fördröjning och möjlighet till vattenlek på förskolorna. 
En tunna rymmer typiskt ca 200 liter. 
 

Gröna tak Gröna tak på nya förråd för barnvagnar och cyklar. Djupare 
vegetationsskikt magasinerar enligt i medeltal ca 75 % av 
årsavrinningen.  
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Figur 10 Föreslagen dagvattenhantering med placering av regnbäddar. 

Regnbäddar placeras vid stuprören för omhändertagande av takdagvatten. Några av regnbäddarna 

föreslås även att omhänderta dagvatten från omkringliggande markytor bland annat de större 

regnbäddarna på Inskrivningen 1. Dessa regnbäddar behöver förses med öppning för ytavrinning. 

Vissa av de nuvarande grönytorna som ligger i anslutning till stuprören består av befintliga 

planteringar som föreslås att utnyttjas och anläggas som regnbäddar. 

8.1 Regnbäddar 
Nedsänkta regnbäddar kan anläggas för att hantera dagvatten från asfalterade ytor. De byggs upp 

med en väldränerad bädd med helst inhemska växter som klarar perioder av både torka och höga 

vattennivåer. Filterbädden etableras lämpligen av ett jordmaterial anpassat för växterna och klimatet 

samt med god hydraulisk konduktivitet, där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje 

bädd anläggs en dräneringsledning i ett dränerande lager, för avtappning av dagvattenflöde till 

ledningsnät avsett för dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utloppsledningen kan 

avtappningen från respektive regnbädd regleras.  

Ytbehovet är ca 5 – 10 % av den hårdgjorda avrinningsytan och minsta anläggningsdjup är ca 1 

meter (SVOA, 2017). Förslagsvis kan översvämningsytan göras 10 cm djup och regnbädden kan 

uppgå till exempelvis 60 cm. Vidare kan det dränerande lagret uppgå till 40 cm. Dessa dimensioner 

ger en total vattenhållande volym (effektiv porositet) om 0,35 m3/m2 regnbädd. D.v.s. en regnbädd 

som upptar en yta om 10 m2 har en vattenhållande volym om 3,5 m3. 

Inskrivningen 1 
Skvm~ .,. 

Skvm~ 

Mönst ringen 3 

Teckenförklaring 

➔ Flödesriktning 
D Regnbäddar 
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Figur 11 Exempel på nedsänkt regnbädd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Exempel på utformning av kantsten för tillrinning 

av dagvatten till regnbädd.  

8.2 Utkastare 
Takdagvatten som via stuprör är kopplade till ledningsnätet 

kan kopplas bort för att avlasta ledningsnätet. Takvattnet 

kan ledas ut till gräsmatta och rabatter med hjälp av 

exempelvis ränndalar. Viktigt att inte släppa takvattnet till 

ytor som lutar mot hus eller andra anläggningar som är 

känsliga för vatten.  

Grönytor kan fånga upp en hög andel av partikelbundna 

föroreningar och kan även avskilja lösta föroreningar 

genom den rening som uppstår när vattnet infiltrerar i 

marken. Den totala reningseffekten påverkas av jorddjup, 

infiltrationskapacitet och jordens förmåga att binda 

föroreningar. Reningseffekten blir bäst i grönytor med tät 

gräsväxt och genomsläppligt ytlager.  Generellt sett kan 

grönytor bidra med en hög reduktion av metallföroreningar 

och växtnäringsämnen.  

 

Figur 13 Exempel på stuprörsutkastare, här i 

stadsmiljö. 



 

 

Järvastaden AB  27 april 2022  www.niras.se 

13 

8.3 Regntunnor 
Regntunnor kan kopplas direkt på stuprör och möjliggör 

användning av takvatten. Det är ett mycket enkelt sätt att både 

fördröja dagvatten och att kunna använda det som en resurs. 

Regntunnor med tappkran kan användas för lek, lärande och 

bevattning. Vid kraftiga eller längre regn kan en regntunna 

fyllas snabbt. En bräddledning kan kopplas till tunnorna för att 

leda bort större vattenmängder, viktigt att tappkran eller brädd 

släpper vatten till. För att inte riskera att barn eller djur ska 

kunna drunkna krävs ett lock på tunnan. 

 

 

 

 

 

8.4 Gröna tak 
På de eventuellt tillkommande förrådet kan vegetationsklädda tak anläggas. De bidrar till fördröjning 

av dagvatten genom att ta upp och magasinera nederbörd. Tak med tunna vegetationsskikt, 

exempelvis sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 % jämfört med 

konventionella hårdgjorda tak. Djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens 

publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan traditionellt utformade gröna tak 

magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Vidare har sedum, till skillnad från 

vanligt gräs, den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. 

Dagvattenhantering på bjälklag, dvs. på tak och över underbyggnader, kräver att bjälklaget skyddas. 

För detta krävs rotsäkra tätskikt, som håller rötter och fukt borta från konstruktionen. Ovan tätskiktet 

bör ett dräneringslager anläggas, vilket kan transportera bort överskottsvatten från jord- och 

växtskiktet. Bjälklaget bör anläggas med fall, så att vatten kan transporteras bort från bjälklaget och 

inte riskerar bli stående i lågpunkter. För att skydda tätskiktet mot nötning samt för att minimera 

dräneringslagrets tjocklek, till förmån för ett tjockare vattenhållande jordlager, kan det dränerande 

skiktet utgöras av en s.k. dräneringsmatta. Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att 

taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som 

det gröna taket innebär. Lasten av ett 

traditionellt grönt tak är dock i regel inte 

större än ett vanligt tegeltak. Om taket 

utförs med djupare vegetationsskikt ökar 

dock vikten men samtidigt kan större 

volymer magasineras och driftinsatserna 

kan minimeras. Vidare kan gröna tak ha en 

ljud- och värmeisolerande verkan, vilket 

kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt 

reducera energibehovet. Gröna tak kräver 

viss skötsel i form av gödsling m.m. för att 

bibehålla sin funktion och karaktär. Med 

tanke på recipientens 

övergödningssituation föreslås tjocka 

gröna tak så att gödsling inte behövs.         Figur 15 Exempel på grönt tak.  

 

 

Figur 14 Exempel regntunna på förskolegård. 
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9 Hantering av skyfall  
I detta avsnitt beskrivs skyfallssituationen med förslag till åtgärder där översvämningsrisker har 

identifierats, baserat på avsnitt 5 om skyfall. Länsstyrelsen i Stockholm definierar ett skyfall som ett 

regn med en återkomsttid på 100 år, ett så kallat 100-årsregn. Volymen för regnet varierar beroende 

på varaktigheten, det vill säga hur länge regntillfället pågår. SMHI definierar skyfall som ett regn om 

minst 50 mm per timme.  

I modelleringen i programmet Scalgo Live har ett avdrag på ca 20 mm gjorts för att inkludera 

markens infiltrationsförmåga och ledningsnätets kapacitet, således har ett regn på 30 mm använts. 

Det finns en del osäkerheter kopplat till modellering av skyfall och programmet som resultatet är 

baserat på. Vattendjupet som presenteras i rapporten är en bild av hur det ser ut när 30 mm vatten 

faller vid ett och samma ögonblick. Modelleringen i programmet Scalgo Live tar inte hänsyn till 

tidsaspekter. Vidare utgår Scalgo ifrån en höjdmodell med 1 meters upplösning. Det innebär att 

lågpunkten och därmed vattendjupet är baserat på data från 1 x 1 meters rutor. 

Översvämningsutbredningen och vattendjupet är en ungefärlig bild av hur det skulle kunna se ut vid 

ett extremt scenario med kraftigt och intensivt regn.   

9.1 Analys Inskrivningen 1 
Vid kraftigt regn kan dagvatten bli stående vid lågpunkten vid förskolans huvudentré, den sekundära 

entrén samt på förskolans baksidan, se Figur 16. Det har dock inte förekommit några översvämningar 

på platsen sedan 2008 (220307 Järvastaden i kontakt med rektor för skolan). Det finns även en 

befintlig dagvattenbrunn vid lågpunkten utanför den sekundära entrén längs med Lottagatan som 

säkerställer att lågpunkten töms. Vid skyfall visar en uppskattad modellering i Scalgo Live att ett 

vattendjup på ungefär 35 cm förväntas utanför entrén vid dagvattenbrunnen. Vid förskolegårdens 

huvudentré förväntas ett vattendjup om ca 10-20 cm och utanför den sekundära entrén vid 

Lottagatan förväntas mellan 20-30 cm vatten bli stående. Totalt förväntas ca 20 m3 vid lågpunkten på 

förskolegårdens baksida. På baksidan och utkanten av förskolegården visas ett vattendjup på ca 35 

cm. Översvämningen som kan uppstå vid Inskrivningen 1 bedöms inte påverka framkomligheten för 

utryckningsfordon då Lottagatan öster om Inskrivningen 1 inte uppskattas översvämmas mer än 

maximalt 5 cm. 
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Figur 16 Vattendjup vid uppskattat skyfall, grönt=0-10 cm, gult=10-30 cm, rött= 30-35 cm. 

Dagvatten rinner till fastigheten Inskrivningen 1 och de identifierade lågpunkterna från intilliggande 

allmän platsmark, se Figur 17.  

Figur 17 Avrinning från flerbostadshusen i norr samt från skogen i väst till fastigheten Inskrivningen 1 vid ett uppskattat 

skyfall visas i grönt. 

 

Huvudentré förskolegård 
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9.2 Åtgärdsförslag  
För att minska volymen stående vatten på förskolegården vid skyfall rekommenderas i första hand att 

stoppa tillrinnande dagvatten från omkringliggande allmän platsmark och kvartersmark. Det är även 

viktigt med ett helhetsgrepp kring området och se till att befintliga dagvattenåtgärder uppströms 

fungerar. Vidare föreslås dagvattenåtgärder på fastigheten i form av regnbäddar för att minska 

avrinningen från fastigheten som ansamlas vid lågpunkten. Regnbäddar beskrivs mer i avsnitt 8.1.  

9.2.1 Avledning mot parken 

Volymen som ansamlas vid den norra delen av byggnaden kan minskas genom att flödet uppströms 

från lokalgatan leds om mot parken öster om fastigheten, se Figur 18. Detta föreslås att genomföras 

genom en nedsänkning av trottoaren samt bortplockande av kantsten för att skapa en rinnväg in i 

parken, ungefärligt läge vid de blåa pilarna. En ränna föreslås sedan att anläggas vid den röda 

markeringen.   

9.2.2 Tätning av bullerskärmar 
För att minska inflödet från väster föreslås tätning av de planerade bullerskärmarna. Dagvatten från 

intilliggande väg och skogsområde i väster rinner i dagsläget in på förskolegården, se Figur 16. 

Uppskattad volym uppgår till ca 120 m3. Här föreslås att skyfallshanteringen integreras i 

grundläggningen av den planerade bullerskärmen. Bullerskärmen kan tätas nedtill för att hindra 

vattnet att rinna in från vägen till gården. En rinnväg i form av ett avvattningsstråk kan anläggas på 

utsidan av bullerskärmen och löpa parallellt med Järva skjutbaneväg mot befintlig grönyta sydost om 

fastigheten. 

Inskrivningen  1 

Figur 18 Förslag avledning till parken för att minska ansamling av vatten vid lågpunkten utanför Inskrivningen 1. 
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9.2.3 Tillfälliga skyfallslösningar 

Som komplement kan temporära 

skyfallslösningar tillämpas för att skydda entrén 

vid byggandens norra del mot vattenskada. 

Entrén används inte i dagsläget och en tillfällig 

vattensamling i lågpunkten skulle därför kunna 

accepteras förutsatt att entrédörrarna skyddas. 

Det finns temporära skydd i form av exempelvis 

aluminiumpaneler som monteras för att täcka 

dörrar vid översvämning, se exempel i Figur 19.  

 

 

 

 

9.2.4 Markjustering på Inskrivningen 1 

På baksidan av förskolegården föreslås en höjdjustering av grusytan och eventuellt asfaltsytan. 

Marken kan sänkas för att slutta bort från gården och således skapa en flödesväg med avledning mot 

den intilliggande grönytan och således undviks en ansamling av dagvatten på gården vid kraftiga 

regn, se Figur 20. Flödesvägen föreslås att anläggas mellan björkarna. Träden reducerar 

dagvattenmängden och det är viktigt att de får står kvar.   

 

Figur 20 Förslag på avledning av dagvatten från gården till intilliggande grönyta. 

9.2.5 Prioriterade skyfallslösningar 
De föreslagna åtgärderna som beskrivs ovanför syftar alla till att minska tillrinningen av vatten till 

lågpunkterna på och intill fastigheten.  

Den mest prioriterade åtgärden bedöms vara att avleda dagvatten uppströms Inskrivningen 1 till 

parken öster om fastigheten, för att minska översvämning vid lågpunkten som ligger vid 

Figur 19 Exempelbild översvämningsskydd för byggnader. Källa: (Hydratec, 2021). 
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förskolegårdens huvudentré och den sekundära entrén. Detta eftersom översvämning riskeras vid 

entréer samt att lågpunkten omges av hårdgjorda ytor.  

Inom den här utredningen redovisas en uppskattad situationsbild av hur vattendjupet vid lågpunkten 

kan reduceras med hjälp av åtgärdsförslaget. För att visa hur åtgärden 9.2.1 ”Avledning mot parken” 

skulle kunna påverka vattenansamlingen vid lågpunkten vid förskolegårdens huvudentré och den 

sekundära entrén, har en översiktlig beräkning genomförts. Beräkningen utgår ifrån att allt 

tillkommande vatten uppströms fastigheten stoppas och istället avleds till parken samt att 

dagvattenledningsnätet är fullt och inget vatten infiltreras i marken. Med utgångspunkt att 50 mm 

regn faller på lågpunkten som uppskattas till en ungefärlig yta av 100 m2 (främst hårdgjorda ytor; 

delar av Lottagatan, trottoaren närmast byggnaden, del av förskolegården och delvis även från 

byggnadens tak vid överfyllt ledningsnät) skulle lågpunkten fyllas med ca 5 m3 stående vatten. 

Utifrån denna beräkning skulle uppskattningsvis vattendjupet minska till att utgöra ett maximalt djup 

på 25 cm vid djupaste delen vid dagvattenbrunnen och vid förskolegårdens huvudentré utgöra ett 

maximalt djup på 10-15 cm. Utbredningen av vatten i lågpunkten skulle även minska något, se Figur 

21 som visar en ungefärlig bild av åtgärdens effekt.  

 

Figur 21 Vattendjup vid översiktlig beräkning av effekt från åtgärdsförslaget, grönt=0-10 cm, gult=10-30 cm. 

De andra åtgärderna omfattande tätning av bullerskärmar och justering av marken på baksidan av 

förskolegården bedöms ha lägre prioritet. Detta eftersom att tillrinningsområdet främst består av ett 

skogsområde där markinfiltrering sker. Marken på baksidan lutar mot grönområdet på fastigheten 

bredvid och på delen av förskolegården finns inga entréer eller källarnedgångar som kan ta skada av 

en översvämning.  

Huvudentré förskolegård 

Åtgärd avledning parken 
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10 Föroreningsbelastning  
Dagvattnets utsläpp av föroreningar på Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 samt för 

avrinningsområdet som fastigheterna ingår i, har beräknats och redovisas som föroreningshalter 

(μg/l) och föroreningsmängder (kg/år), se Tabell 4 - 7. Beräkningar gäller för dagvatten inklusive 

basflöde och schablonvärden som är specifika för markanvändningen inom området (se 

markanvändning kap. 6 för kategorier). I tabellerna anges områdets befintliga 

föroreningskoncentrationer samt hur de förändras med föreslagna åtgärder. För hela influensområdet 

har befintlig situation med och utan reningsåtgärder beräknats.  

Modellerade utsläpp ger en indikation av föroreningsbelastningen från planområdet. De föroreningar 

som har beräknats är ett urval av vanligen förekommande föroreningar i dagvatten samt de 

föroreningar som har uppmätts eller modellerats till för höga halter i recipienten enligt VISS. Enligt 

VISS har följande föroreningar klassats till sämre god status i recipienten; perfluoroktansulfon 

(PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (ANT), tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg), polybromerade 

difenyletrar (PBDE), koppar, zink och dioxinlika PCBer. kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) är dock undantagna med mindre stränga krav.  

Halter och belastning av Hg, PAH och BaP bedöms vara mer osäkra, beroende på färre underlagsdata 

finns tillgängligt än för övriga ämnen. Ytterligare uppmärksammas det att i modellen beräknas endast 

total halt avseende föroreningstransport, dvs lösta halter går inte att urskiljas i dagsläget. 

10.1 Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 
Föroreningsbelastningen från de två fastigheterna har beräknats från nuvarande situation och med 

föreslagna reningsåtgärder. Resultatet av modelleringen visar att samtliga halter och mängder 

minskar med föreslagna åtgärder. 

Tabell 4 Föroreningshalter (μg/l). *Reningseffekten är endast en indikation utifrån modellerade schablonvärden. 

Ämne Befintligt  Med föreslagna 
åtgärder 

Reningseffekt* 
 

Fosfor (P) 99 49 51% 

Kväve (N) 1500 870 60% 

Bly (Pb) 2,4 0,79 33% 

Koppar (Cu) 11 5,6 47% 

Zink (Zn) 25 6,3 26% 

Kadmium (Cd) 0,37 0,065 17% 

Krom (Cr) 3,2 1,7 52% 

Nickel (Ni) 2,7 0,86 30% 

Kvicksilver (Hg) 0,017 0,0080 48% 

Suspenderad substans (SS) 15000 7100 49% 

Oil 190 67 35% 

PAH16 0,65 0,1 17% 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,012 0,0035 23% 

Antracen (ANT) 0,011 0,0050 48% 

Tributyltenn (TBT) 0,0018 0,00084 48% 

PCB 28 0,02 0,0092 48% 

PCB 101 0,0085 0,0040 47% 

PCB 118 0,0093 0,0044 47% 

PCB 153 0,0018 0,00085 49% 
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Tabell 5 Föroreningsmängder (kg/år)  

Ämne Befintligt Med föreslagna 
åtgärder 

Fosfor (P) 0,13 0,074 

Kväve (N) 1,9 1,3 

Bly (Pb) 0,0031 0,0012 

Koppar (Cu) 0,015 0,0096 

Zink (Zn) 0,032 0,0086 

Kadmium (Cd) 0,00047 0,000096 

Krom (Cr) 0,0041 0,0033 

Nickel (Ni) 0,0035 0,0014 

Kvicksilver (Hg) 0,000022 0,000017 

Suspenderad substans (SS) 19 9,7 

Oil 0,25 0,17 

PAH16 0,00084 0,0001 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,000015 0,000005 

Antracen (ANT) 0,000014 0,000009 

Tributyltenn (TBT) 0,0000023 0,0000012 

PCB 28 0,000025 0,000014 

PCB 101 0,000011 0,000006 

PCB 118 0,000012 0,0000065 

PCB 153 0,0000023 0,0000013 
 

10.2 Influensområde 
Influensområdet utgörs av delavrinningsområdet som fastigheterna ingår i, se Figur 3 under 

områdesbeskrivning för karta över influensområdet. För området har befintlig situation med och utan 

reningsåtgärder beräknats. De befintliga åtgärderna har mycket översiktligt uppskattats utifrån 

plankartan där skelettjordar finns utritade samt med komplettering från ortofoto. Eftersom 

bebyggelsen i området är ny och byggdes runt 2010 har ett översiktligt antagande gjorts om att det 

totalt finns ca 100 m2 reningsåtgärder på gårdarna i form av regnbäddar. Resultatet av modelleringen 

visar att samtliga halter och mängder minskar med de befintliga åtgärderna. 

Tabell 6 Föroreningshalter (μg/l). 

Ämne Befintligt utan 
reningsåtgärder 

Befintligt med 
reningsåtgärder 

Fosfor (P) 150 140 

Kväve (N) 1500 1400 

Bly (Pb) 8,2 3,8 

Koppar (Cu) 18 16 

Zink (Zn) 51 23 

Kadmium (Cd) 0,41 0,1 

Krom (Cr) 7,2 4,9 

Nickel (Ni) 5,8 2,1 

Kvicksilver (Hg) 0.033 0,02 

Suspenderad substans (SS) 50000 27000 

Oil 430 240 

PAH16 0,31 0,1 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,028 0,0093 

Antracen (ANT) 0,0069 0,005 

Tributyltenn (TBT) 0,0019 0,0013 

PCB 28 0,020 0,014 

PCB 101 0,0085 0,006 

PCB 118 0,0093 0,0066 

PCB 153 0,0018 0,0013 
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Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år). 

Ämne Befintligt utan 
reningsåtgärder 

Befintligt med 
reningsåtgärder 

Fosfor (P) 2,1 1,8 

Kväve (N) 21 19 

Bly (Pb) 0,11 0,05 

Koppar (Cu) 0,24 0,21 

Zink (Zn) 0,69 0,3 

Kadmium (Cd) 0,0055 0,0016 

Krom (Cr) 0,096 0,066 

Nickel (Ni) 0,077 0,028 

Kvicksilver (Hg) 0,00044 0,00031 

Suspenderad substans (SS) 660 360 

Oil 5,7 3,3 

PAH16 0,0042 0,0014 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,00038 0,00012 

Antracen (ANT) 0,000093 0,000067 

Tributyltenn (TBT) 0,000023 0,000017 

PCB 28 0,000026 0,00018 

PCB 101 0,00011 0,00008 

PCB 118 0,00012 0,000088 

PCB 153 0,000024 0,000017 
 

11 Slutsats 
Planändringarna som föreslås på fastigheterna Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 omfattar inga 

tillkommande byggnationer som påverkar dagvattensituationen. För att den befintliga miljön ska 

möta nuvarande fördröjningskrav föreslås fördröjning och rening av 18 m3 dagvatten på 

Inskrivningen 1 och 19 m3 på Mönstringen 3 utifrån Solna stads riktlinjer. Åtgärder som kan 

omhänderta denna volym för rening och fördröjning av dagvatten är exempelvis regnbäddar för 

hantering av takdagvatten och omkringliggande markytor.  

Föroreningsbelastningen minskar avsevärt med de föreslagna regnbäddarna på fastigheterna. 

Reningseffekten är ungefär 50 % för de flesta modellerade föroreningar. De föreslagna gröna 

åtgärderna skapar även mervärden bl.a. i form av ökade antal grönytor på förskolegårdarna och 

resurshållning av vatten med regntunnor. För influensområdet som fastigheterna ingår i visar 

resultaten att de uppskattade befintliga dagvattenåtgärderna renar och ger en minskning av 

föroreningshalter till recipienten. Det är dock viktigt att dagvattenåtgärderna underhålls och att dess 

funktion ses över så att åtgärdernas reningseffekt uppnås. Det bör även understrykas att de befintliga 

dagvattenåtgärderna inom influensområdet utgör en uppskattning och det finns en osäkerhet kring 

resultatet. 

För att motverka översvämning vid Inskrivningen 1 behöver inflödet dagvatten till fastigheten från 

allmän platsmark stoppas. Detta föreslås att utföras genom att ändra rinnvägen till avledning mot 

parken öster om fastigheten alternativt genom temporära skydd i form av exempelvis 

aluminiumpaneler. För att motverka stående vatten på förskolegårdens baksida vid byggnadens södra 

del föreslås en markjustering av grusytan så att vattnet avrinner mot grönområdet bredvid. Även 

väster om Inskrivningen 1 behöver inkommande dagvatten från skogsområdet och Järva 

skjutbaneväg stoppas. Förslagsvis integreras skyfallshanteringen i grundläggningen av den planerade 

bullerskärmen genom tätning nedtill. Den mest prioriterade åtgärden bedöms vara att stoppa inflödet 

uppströms fastigheten och avleda vattnet mot parken.  

Övriga åtgärder som kan vara lämpliga i området för dagvattenhanteringen är gröna tak på 

komplementbyggnader (exempelvis förråd) och regntunnor där det är lämpligt för möjlighet till 

vattenlek på förskolorna. Flera stuprör på fastigheterna är direkt kopplade på ledningsnätet, om 

dessa stuprör förses med utkastare till grönytor kan ledningsnätet avlastas ytterligare. 
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PM Riskhänsyn avseende farligt gods 

Bakgrund och syfte 
Inom Solna stad pågår byggnationen av den nya stadsdelen Järvastaden. En ny detaljplan planeras för 

Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Den nya detaljplanen omfattar befintliga byggnader inom dessa 

fastigheter. 

I söder angränsar planområdet mot Enköpingsvägen. Enköpingsvägen utgjorde tidigare en del av E18 

och var klassad som en primär transportled för farligt gods. I samband med att E18 fick en ny 

sträckning via Kymlingelänken så utgick dock denna klassning och nu utgör Enköpingsvägen inte 
längre klassad transportled för farligt gods [1]. Det förekommer dock transporter av farligt gods på 

Enköpingsvägen, framför allt till lokala verksamheter utmed vägen men också om Kymlingelänken 

stängs av och trafiken leds om via Enköpingsvägen. 

Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län ska risker analyseras vid ny bebyggelse inom 150 

meter från väg med transport av farligt gods [2]. I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen även 

riktlinjer för skyddsavstånd mellan farligt godsleder och olika verksamheter. För primär transportled 

för farligt gods rekommenderas bl.a. ett skyddsavstånd på 75 meter till bostäder (B) och skola (S). 

Enligt riktlinjerna ska risker även beaktas för vägar om det är sannolikt att farligt gods kommer att 

ske på vägen, oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. Med anledning av detta har 

Brandskyddslaget fått i uppdrag att studera risker förknippade med farligt godstransporter på 

Enköpingsvägen. Utredningen avser endast aktuell ny detaljplan. 

Det har inte identifierats några ytterligare riskkällor i anslutning till de aktuella fastigheterna. 

Detaljplanens syfte 
Den nya detaljplanen omfattar befintliga byggnader inom fastigheterna Mönstringen 3 samt 

Inskrivningen 1, se figur 1. Inskrivningen 1 har enligt gällande detaljplan [3] bestämmelse K (S), d.v.s. 

kontor, dessförinnan tillfällig skola. Aktuell del av Mönstringen 3 har bestämmelse B (K), d.v.s. 

bostäder, dessförinnan kontor. 

 

[1] 01FS 2016:10 – Länsstyrelsens i Stockholms läns kungörelse om sammanställning av rekommenderade 

vägar och lokala trafikföreskrifter för transporter av farligt gods i Stockholms län; (dnr 451-10401-

2016), mars 2016 

[2]  Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, Fakta 2016:4, 

Länsstyrelsen Stockholm, 2016-04-11 

[3] Detaljplan för Kv. Staben m.fl., Västerjärva-etapp I, stadsdelen Järva i Solna stad (BN 2004:303), Solna 

stad, Laga kraft 2006-02-02 
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Figur 1. Utklipp ur ”Detaljplan för Kv. Staben m.fl., Västerjärva – etapp I, stadsdelen Järva i Solna stad” [3] med 

aktuella fastigheter markerade. 

Den nya detaljplanen föreslår att aktuella fastigheter får nya bestämmelser avseende 

markanvändning enligt nedan: 

- Inskrivningen 1: S (Förskola) och K (kontor) 

- Mönstringen 3: S (Förskola) och B (Bostäder) 

Närmaste avstånd mellan Enköpingsvägen och bebyggelse inom aktuella fastigheter är ca 70 meter 

(befintlig byggnad i två plan, plus vindsvåning, inom Inskrivningen 1). 

Riskinventering 
För det aktuella planområdet är det endast närheten till Enköpingsvägen som behöver beaktas. Det 

har inte identifierats några ytterligare riskkällor i anslutning till de aktuella fastigheterna. 

Enköpingsvägen 
Söder om det studerade området passerar Enköpingsvägen. Vägen har trafikledsstandard med två 

körfiler i vardera riktningen och hastighetsbegränsningen är 60 km/h. De båda körriktningarna är 

åtskilda med en mittbarriär. 

Enköpingsvägen utgjorde tidigare en del av E18, men har nu övergått till kommunalt väghållarskap. 
Solna stad och Sundbybergs stad planerar att kunna omvandla Enköpingsvägen till gata med tätare 

gaturum och lägre hastighet. 

Farligt gods – Enköpingsvägen var tidigare klassad som en primär transportled för farligt gods. Detta 

innebar att vägen rekommenderades för genomfartstransporter med farligt gods och att alla farligt 

godsklasser kunde förekomma på vägen. E18:s nya sträckning är klassad som primär transportled för 

farligt gods varför en mycket stor del av farligt godstransporterna (i princip alla 

genomfarts-transporter) numera går på Kymlingelänken. 

Enköpingsvägen 

Mönstringen 3 

Inskrivningen 1 
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Även om Enköpingsvägen inte utgör en rekommenderad transportled så förekommer det dock 

transporter av farligt gods på vägen, framför allt till lokala verksamheter utmed vägen. 

Enköpingsvägen utgör dessutom del av den rekommenderade omledningsvägen för trafiken på E18 i 

de fall Kymlingelänken är avstängd. Detta kan innebära en relativt kraftig trafikökning under 

begränsade perioder. 

För att få en samlad bild av hur planerade exploateringar utmed Enköpingsvägen skulle påverkas av 
den förändrade trafiksituationen så upprättade Brandskyddslaget år 2010 en riskanalys för att ge en 

samlad bedömning av risknivån utmed den aktuella vägsträckan beroende på klassning av vägen [4].  

I riskanalysen genomfördes en inventering av verksamheter som genererar transporter av farligt gods 

på Enköpingsvägen. Det identifierades tre bensinstationer (OKQ8 Hallonbergen, Circle K Rissne och 

Shell Järnvägsgatan, varav Shell nu är avvecklad) samt en bussdepå som framför allt hanterar 

drivmedel och gasolflaskor. 

Dessutom genomfördes en uppskattning av hur många farligt godstransporter som kan förväntas 

förekomma på Enköpingsvägen till följd av trafikomledningar från Kymlingelänken. Utifrån en 

övergripande beräkning gjordes bedömningen att Kymlingelänken är avstängd under en mycket 

begränsad tid av ett år, mindre än 1 %. Utifrån kartläggningen bedöms Enköpingsvägen trafikeras av 
upp mot 900-1 000 farligt godstransporter per år, där minst 90 % av transporterna utgör tankbilar 

med brandfarliga vätskor samt gasflaskor. 

Riskbedömning 
Riskbedömningen avgränsas till att beakta de fastigheter som omfattas av den nya detaljplanen 

enligt tidigare beskrivning. 

Enligt riskinventeringen utgör minst 90 % av farligt godstransporterna på Enköpingsvägen tankbilar 

med brandfarliga vätskor samt gasflaskor. Dessa transporter förekommer kontinuerligt och går till 
och från lokala verksamheter utmed vägen. En olycka med någon av dessa farligt godstransporter 

innebär relativt begränsade skadeområden. Ett stort utsläpp av exempelvis bensin eller etanol 

(brandfarliga vätskor) kan leda till allvarliga konsekvenser inom maximalt ca 30 meter från 

olycksplatsen. En större olycka med gasflaskor (t.ex. lastbilsbrand där flera flaskor exploderar 

samtidigt) kan leda till konsekvenser inom upp mot 60 meter från olycksplatsen. 

Närmaste avstånd mellan Enköpingsvägen och bebyggelse som omfattas av den nya detaljplanen är  

ca 70 meter. Avståndet ger ett betryggande skydd mot både olycka med brandfarliga vätskor samt 

gasolflaskor, d.v.s. minst 90 % av farligt godstransporterna på Enköpingsvägen. 

Av övriga farligt godstransporter på Enköpingsvägen så uppskattas en betydande del omfatta farligt 

godsklasser som vid en olycka generellt kan leda till skadeområden som generellt begränsas till 
vägområdet (brandfarliga fasta ämnen, giftiga, radioaktiva eller frätande ämnen samt övrig farliga 

ämnen och föremål). Dessa olycksrisker kommer därför inte leda till någon ökad risknivå inom 

aktuella delar av planområdet. 

Det är endast en mycket begränsad del av farligt godstransporterna som vid olycka har potential att 

leda till stora skadeområden (explosiva ämnen, transporter av brännbara eller giftiga gaser i tankbil 

samt oxiderande ämnen och organiska peroxider). Det bedöms begränsas till ett fåtal transporter per 

år (mindre än 15-20 transporter) och är endast relaterade till omledning av trafiken från E18. 

 

[4]  Riskanalys E18 genom Sundbyberg och Solna avseende transporter med farligt gods, 

Brandskyddslaget, juni 2010 
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Riskbilden utmed Enköpingsvägen har även studerats av Brandskyddslaget i en fördjupad riskanalys 

för ett planarbete i Sundbyberg avseende utveckling av stadsdelen Stora Ursvik [5]. Enligt denna 

riskanalys ligger individrisken utmed Enköpingsvägen på en, enligt gällande acceptanskriterier [6], 

acceptabel nivå, < 10-7 per år. På avstånd över 30 meter från Enköpingsvägen är individrisken lägre än 

10-8  per år, d.v.s. en olycka på mer än 100 miljoner år. 

De mycket låga olycksfrekvenserna samt att det endast är en begränsad andel av farligt 
godstransporterna som kan leda till skadescenarier med stora skadeområden innebär också att 

olycksrisker förknippade med farligt gods på Enköpingsvägen bedöms ha en mycket begränsad 

påverkan på samhällsrisken inom angränsande områden. Bebyggelse > 50 meter från vägen bedöms 

ha extremt begränsad påverkan på samhällsrisken. 

Slutsats 
Avseende Enköpingsvägen som ej är klassad som rekommenderad transportled för farligt gods så 

bedöms riskbidraget från olycksrisker förknippade med trafiken vara extremt begränsad inom 
aktuella fastigheter, både avseende individrisk och samhällsrisk. Med hänsyn till den mycket låga 

risknivån utmed Enköpingsvägen samt avståndet mellan väg och aktuella fastigheter så bedöms 

föreslagna nya planbestämmelser inte innebära något behov av säkerhetshöjande restriktioner eller 

åtgärder. 

 

[5]  Riskanalys Stora Ursvik – de västra delarna, Sundbybergs stad, Brandskyddslaget, 2019-04-23 

[6] Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997  
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1 Inledning och syfte 

Viken miljökonsult AB (Viken) har på uppdrag av Järvastaden AB (Järvastaden) utfört en översiktlig 

miljöteknisk undersökning inom fastigheterna Mönstringen 3 och Inskrivningen 1, Järvastaden, Solna 

stad. Fastigheterna används i dagsläget som förskolor, som i nuläget har tillfälliga bygglov. De 

aktuella fastigheterna ingår i en ny detaljplan med ansökan om att permanenta de två befintliga 

förskolorna. Syftet med den miljötekniska undersökningen var således att, 

 Undersöka föroreningshalterna i ytlig mark som kan tänkas vara tillgängliga för barn och 

vuxna som vistas på området, 

 Baserat på undersökningen bedöma om marken anses lämplig för ändamålet förskola. 

2 Bakgrundsinformation 

2.1 Generell områdesbeskrivning 

Järvastaden är ett stadsbyggnadsprojekt som innefattar många nya bostadsprojekt med tillhörande 

dagligvaruhandel, restauranger, grönytor, torg och barnomsorg (Järvastaden, 2021). Läge av 

förskoleverksamheterna presenteras i Figur 1; förskoleverksamhet bedrivs idag på bägge fastigheter. 

Fastigheterna omsluts av skyddsvärda områden med Igelbäckens naturreservat och Råstasjöns 

naturreservat cirka 800 m norr respektive söder om fastigheterna, samt Ulriksdal 

vattenskyddsområde cirka 800 m österut (Naturvårdsverket, 2020). 

Figur 1. Ungefärligt läge av fastigheter Inskrivningen 1 (blå) och Mönstringen 3 (röd). Till höger i bild ligger Ulriksdal station. 

Marken i området består enligt SGU:s kvartärgeologiska karta av fyllnadsmaterial på lera och morän 

på urberg (endast för nordöstra delen av Mönstringen 3), se Figur 2.  
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Figur 2. Jordlager för aktuella fastigheter enligt SGU:s kvartärgeologiska karta. Fyllnadsmaterial på lera (randigt) och morän 

på urberg (rödprickigt). 

Areal för fastigheterna, 

 Mönstringen 3: 2 131 m2, 

 Inskrivningen 1: 1 507 m2. 

2.2 Historik 

Enligt historiska inventeringar och MIFO-databas har inga förorenade verksamheter bedrivits inom 

eller i närheten av fastigheterna; enligt bakgrundskoll så finns det alltså inte identifierad risk för 

klorerade lösningsmedel eller andra organiska föroreningar från tidigare verksamheter i dess direkta 

närhet. Det har dock bedrivits en bilvårdsanläggning/bilverkstad i närområdet. Enligt 

Miljöförvaltningens arkiv har det funnits en bilverkstad registrerad på adressen Enköpingsvägen 14 

(Inskrivningen 1). Det fanns även foton från en miljöinspektion från 2002 från verksamheten 

(Adolfssons Bil & Plåt) och byggnaden där det framkom att det inte rör några av de berörda 

byggnaderna utan en av mobiliseringsförrådsbyggnaderna ca 200 meter nordväst om fastigheterna.  

2.3 Planerad markanvändning 

Solna stad har konstaterat att de två förskolor som idag har tillfälliga bygglov även kommer behövas 

under överskådlig tid i Järvastaden. I processen så har Järvastaden AB ansökt om ny detaljplan för 

dessa nya förutsättningar; detaljplanen ska vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, och får inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. (Solna stad, 2020) 
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3 Fältarbete 

3.1 Ledningar 

Inom respektive fastighet placerade fälttekniker från Geomatikk fysiskt ut markeringar för el- och 

teleledningar. Övriga ledningars placering uppskattades med hjälp av tillgängliga kartor och togs 

hänsyn till i fält vid val av provtagningspunkter. 

3.2 Egenskapsområden 

För att förstå hur föroreningsbilden potentiellt kunde variera inom respektive fastighet så delades 

den in i olika egenskapsområden. Indelningen baserades på (mark)användning och geografisk 

placering, se Figur 3 och Tabell 1; ett egenskapsområde placerades exempelvis intill husfasad för att 

fånga upp eventuell problematik med PCB, och ett annat egenskapsområde vid lekplats med 

grönytor där barn kan tänkas vistas mer frekvent. Jordprov togs således ut separat inom respektive 

egenskapsområde.  

Placering av egenskapsområde gjordes direkt i fält för att få en så korrekt bild av fastighetens olika 

användningsområden, och egenskapsområdets storlek mättes in med hjälp av mäthjul och 

tillhandahållna kartor över fastigheten. Eventuell placering av egenskapsområdena hade även 

studerats i förhand med hjälp av tidigare platsbesök och satellitbilder. Som syns i Figur 3 undersöktes 

dock inte all tillgänglig mark inom fastigheterna. Strategin var att välja ut fyra egenskapsområden 

inom respektive fastighet utifrån tillgänglighet och markanvändning samt täcka in fastigheten så att 

dessa egenskapsområden skall kunna representera övrig ej undersökt mark. Nedan följer punktlista 

för de markområden inom respektive fastighet som ej undersöktes tillsammans med anledning 

varför, 

 Mönstringen 3: stor del av nordvästra området av fastigheten utgörs av berg i dagen. Det 

icke-undersökta västra området skildes inte markant från området strax österut (104) och 

därför så beslutades det att enbart ta ut prover från egenskapsområde 104. 

 Inskrivningen 1: strax norr om byggnaden undersöktes inte vilket delvis berodde på ett skjul 

som begränsade framkomlighet. 
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Figur 3. Egenskapsområde (blått, rött) och dess benämning inom fastigheterna. De grå områdena markerar byggnader inom 

fastigheterna. 

Tabell 1. Fastighetsbeteckning tillsammans med egenskapsområde och dess huvudsakliga markanvändning. 

Fastighet Egenskapsområde Storlek (m2) Markanvändning 

Mönstringen 3 101 217 Lekplats, grönytor 

102 143 Intill husfasad och entré 

103 89 Lekplats 

104 196 Buskage, sittytor 

Inskrivningen 1 401 304 Lekplats, grönytor, buskage 

402 242 Lekområde, buskage 

403 251 Lekområde, lekplats 

404 168 Intill husfasad, grönytor, sittytor 

3.3 Jordprovtagning 

Jordprovtagning utfördes av Viken under den 6 och 7 maj 2021. För att anpassa sig till 

förskoleverksamheten på plats så användes geokäpp vid provtagning, vilket möjliggjorde en smidig 

uttagning av prover utan att borrbandvagn eller grävmaskin behövde ta sig in på gårdarna. Inom 

respektive egenskapsområde togs fem till tolv stickprov med geokäpp för att få ihop en tillräcklig 

representativ mängd jord per jordprov. Jordprov uttogs i två delnivåer: 

 0–0,2 m.u.my.: för att undersöka de allra ytligaste föroreningshalter 

 0,2–0,51 m.u.my.: för att undersöka föroreningshalter ytterligare en bit ner i jorden.  

1 Alternativ ytligare vid de fall det inte gick att gå djupare med geokäpp på grund av hårt packad jord eller andra hinder som 
exempelvis ytligt berg. Slutnivå varierade mellan 0,3 och 0,5 m.u.my.
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Det förelåg inte några misstankar om petroleumämnen inom fastigheterna, varpå PID inte användes 

under fältarbetet. Samtliga jordprov bedömdes dock utifrån eventuell avvikande lukt eller utseende. 

Uttagna jordprov analyserades dock med avseende på alifatiska och aromatiska ämnen, se vidare 

Avsnitt 3.3.1. 

15 st jordprover uttogs inom de två fastigheterna: två förskolor á fyra egenskapsområden med två 

delnivåer per egenskapsområde - med undantag inom ett delområde (102) där ett djupare jordprov 

inte kunde tas ut på grund av hård packad jord alternativt berg eller block. Jordproverna förvarades 

mörkt och kallt i diffusionstäta påsar innan sortering och transport till ackrediterat laboratorium 

(Eurofins Environment AB). 

I fält noterades jordlagerföljd och provtagningsdjup tillsammans med färg, lukt samt eventuella 

andra iakttagelser, se provtagningsprotokoll i Bilaga 3. 

3.3.1 Laboratorieanalyser av jord 

Efter urval analyserades fyra jordprov 0–0,2 m inom varje fastighet och två 0,2–0,51; totalt 12 st. 

Följande jordanalyser genomfördes: 

 12 st. med avseende på alifater och aromater 

 12 st. med avseende på BTEX 

 12 st. med avseende på PAH-16 

 12 st. med avseende på metaller inkl. kvicksilver 

 12 st. med avseende på PCB-7 

 4 st. med avseende på TOC. 

Fler detaljer angående urval och analyser framgår av provtagningsprotokoll i Bilaga 3 och 

resultatsammanställning i Bilaga 4. 

4 Gällande riktvärden och klassificering 

4.1 Generella Riktvärden  

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark 

(Naturvårdsverket, 2016). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av 

markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön 

varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa så 

som intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag 

av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att 

markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas.  

KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor 

(barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem 

samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
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MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier 

och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Se 

Tabell  för sammanställning av skyddsobjekt och kriterier. 

Tabell 2. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på området Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska funktion Begränsat skydd av markens 

ekologiska funktion 

Grundvatten Grundvatten inom och intill området 

skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 

området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

Naturvårdsverket har även tagit fram riktvärden för Mindre än Ringa Risk (MRR). MRR anger nivåerna 

för när risken anses mindre än ringa vid återvinning av avfall och där avfallet kan användas utan 

anmälan till den kommunala nämnden, förutsatt att det inte finns andra föroreningar som påverkar 

risken och att användningen inte sker inom ett område där det krävs särskild hänsyn 

(Naturvårdsverket, 2010). Naturvårdsverkets riktvärden återges i Bilaga 4 tillsammans med 

sammanställning av analysresultaten. 

4.2 Riktvärden för Farligt Avfall 

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007, 

reviderade 2019). Dessa riktvärden används av mottagningsanläggningar för att särskilja farligt avfall 

från jord med lägre föroreningshalt. Jord med föroreningshalt över gränsen för farligt avfall innebär 

en utökad risk som påverkar hur schaktning samt övrig hantering av sådana massor utförs. Avfall 

Sveriges haltgränser för farligt avfall återges i Bilaga 4 tillsammans med sammanställning av 

analysresultaten för jord. 

4.3 Aktuella riktvärden för jord 

I denna undersökning har Naturvårdsverkets generella riktvärden använts, och eftersom 

markanvändningen inom fastigheterna är förskolor med lekplatsområden så kommer uppmätta 

halter jämföras med riktvärden för KM (känslig markanvändning). Även de generella riktvärdena 

återges i Bilaga 4. 

5 Resultat 

5.1 Fältobservationer 

Jorden inom fastigheten Mönstringen 3 var av karaktär grusig sand, möjligen fyllnadsmaterial, och 

stundtals inslag av mull. Inom egenskapsområde 102 syntes berg i dagen och här kunde inte ett 

jordprov djupare än 0,2 m uttas, dels på grund av påträffat berg, dels hård packad jord.  
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Jorden inom Inskrivningen 1 uppfattades som mestadels naturlig med (mullig) grusig sand i de 

översta cirka 0,2–0,4 m och efterföljdes av sand, silt och lera, med berg i dagen vid fastighetens 

sydvästra hörn. Vid fastighetens långsida påträffades fyllnadsmaterial intill en asfalterad hopphage. 

Inget avvikande i fält noterades inom någon av fastigheterna. 

5.2 Analysresultat jord 

Ett av tolv jordprov hade halter över KM, se Tabell 3. Enligt tabellen så överstiger PCB gränsvärdet för 

KM för Inskrivningen 1; detta gäller mellan 0-0,2 m.u.my och för egenskapsområde 404 som består 

av lekplats, grönytor och sittytor. Jorden bestod här av fyllnadsmaterial med mullhaltig grusig sand. 

Övriga jordprov inom Inskrivningen 1 och samtliga jordprov inom Mönstringen 3 visade alla på halter 

under KM. 

Tabell 3. Jordprov med halt över KM tillsammans med uppmätta halt och riktvärde. 

Fastighet Egenskapsområde Förorening Djup (m.u.my.) Uppmätt maxhalt 

(mg/kg TS) 

Riktvärde  

(mg/kg TS) 

Inskrivningen 1 404 PCB-7 0-0,2 0,0087 0,008 

Analysrapporter från lab presenteras i Bilaga 7. 

6 Förenklad riskbedömning 
För att bedöma och värdera riskerna för uppmätt halt PCB över MKM inom Inskrivningen 1 så har en 

förenklad riskbedömning genomförts. Eftersom denna undersökning berör ytliga föroreningar (0–0,5 

m) så kan det tänkas att dessa föroreningar och dess risker är åtkomliga för barn som vistas på 

området och vuxna som arbetar där. Se Bilagor 5a-c för utdrag från Naturvårdsverkets 

beräkningsmodell. 

Inskrivningen 1, egenskapsområde 404, PCB 

PCB-7 är ett samlingsnamn för sju olika polyklorerade bifenyler (Naturvårdsverket, 2020) som 

troligen kan ha uppkommit inom Inskrivningen 1 egenskapsområde 404 från intilliggande husfasaden 

i gammal fogmassa, se Figur 6. Styrande för riktvärdet för PCB-7 är intag av växter på 0,012 mg/kg 

men är justerad till 0,008 mg/kg. I egenskapsområdet påträffades PCB-7 med halt 0,0086 mg/kg, men 

detekterades inte i något annat egenskapsområde. 

Om man väljer att minska intag av växter från 10% till 5% i beräkningsmodellen (enligt samma 

resonemang som för Logementet 2) så blir i stället riktvärdet för PCB 0,015 mg/kg, vars riktvärde 

alltså inte överstigs av uppmätt halt inom fastigheten. Utifrån att endast en halt påvisats över 

detektionsgränsen och i en halt precis över riktvärdet med resonemang enligt ovan bedöms den inte 

utgöra någon risk för negativ exponering med planerad markanvändning. 

Tabell 7. Uppmätta halter för PCB-7 inom fastighet Inskrivningen 1 och styrande exponeringsvägar för riktvärde.   

Förorening Riktvärde 
(mg/kg TS) 

Medelvärde
(mg/kg TS) 

Maxvärde
(mg/kg TS) 

Minvärde
(mg/kg TS) 

Styrande för riktvärde 

PCB-7 0,008 < 0,007 0,0086 < 0,007 Intag av växter* 

*Justerad för långtids- och synergieffekter. 
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Figur 6. Egenskapsområde 404 inom Inskrivningen 1 med uppmätta halter PCB-7 över KM.

7 Slutsats och rekommendationer 

Syftet med den översiktliga miljötekniska undersökningen var att undersöka föroreningshalter i ytlig 

mark inom två förskolefastigheter för att utreda om fastigheterna är lämpliga för ändamålet i 

samband med planförändring. Förskoleverksamheten innebär att KM används som riktvärde för 

markanvändningen, vilket överstegs i en av två fastigheter (Inskrivningen 1) inom ett 

egenskapsområde. Värt att notera är dock att utförd markundersökning baseras på stickprov inom 

fastigheterna där samtliga medelhalter inom egenskapsområdet underskrider riktvärdena för KM, 

men där maxhalten överskrider. 

Eftersom barn och vuxna vistas inom fastigheten så måste särskild beaktning tas för de 

hälsobaserade riktvärdena. För Inskrivningen 1 där PCB-7 överskrider riktvärdet för KM är det också 

just det hälsobaserade riktvärdet som överskrids. Den förenklade riskbedömningen visade att om 

exponeringsvägen ”intag av växter” justerades enligt de storstadsspecifika riktvärdena (10 till 5%), så 

underskrider den uppmätta maxhalten det justerade riktvärdet. Det skall även beaktas att den 

uppmätta halten på 0,0086 mg/kg TS ligger strax över riktvärdet för KM på 0,008 mg/kg TS samt att 

övriga analyserade jordprov understiger detektionsgränsen för PCB-7. Eftersom det på fastigheten i 

dagsläget inte bedrivs odling i stor utsträckning, och förväntas inte så göra i framtiden, så bedöms 

därför detta som en rimlig justering; risken bedöms således som låg att PCB-7 utgör en negativ 

påverkan på människors hälsa inom Inskrivningen 1. 

Enligt Avsnitt 3.2 så har inte varje areal inom respektive fastighet undersökts. Eftersom inget 

utstickande påträffades varken i fält eller vid laborationsanalyserna, så anses provtagningsplanen och 

dess resultat ändå vara representativ för hela fastigheten. 

VIKEN 
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Eftersom barn och vuxna främst exponeras för föroreningar i den ytliga jorden så bedöms 0,5 m djup 

vara tillräcklig för denna undersökning. Sammanfattningsvis påvisar utförd miljöteknisk 

markundersökning inte på en föroreningssituation som medför att marken ej är lämplig för planerat 

ändamål. I de fall schakt och omvandling av fastigheterna blir aktuellt kan eventuellt en 

kompletterande provtagning behöva utföras. Inga marksaneringsåtgärder bedöms dock behöva 

utföras utifrån erhållna resultat inför en omvandling av fastigheterna till förskoleverksamhet. 

Upprättad av              Granskad av 

Viken miljökonsult AB Viken miljökonsult AB 

Unni Barge Christian Lindmark

unni@vikenmiljo.se christian@vikenmiljo.se
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Bilaga 3 - Provtagningsprotokoll

Beställare Järvastaden AB

Mönstringen 3 Ur & skur 1 21VM101 2021-05-05 1 0-0,08 F Ja/Ja *Samlingsprov med 11 stick. Delområde 21VM101 är vid bortre lekplats

0,08-0,15 F

2 0-0,08 F

3 0-0,06 F

0,06-0,09 F

4 0-0,2 F

0,2-0,4 F

5 0-0,2 F

0,2-0,38 F

0,38-0,4 F Ev naturligt

6 0-0,2 F

0,2-0,33 F

7 0-0,2 F

0,2-0,24 F

8 0-0,2 F

0,2-0,3 F

9 0-0,2 F

0,2-0,29 F

10 0-0,2 F

0,2-0,31 F

11 0-0,2 F

0,2-0,3 F

2 21VM102 2021-05-05 1 0-0,05 F Ja/- *Samlingsprov med 10 stick. Delområde 21VM102 är vid husfasad och entré. Mycket hårt i backen, kom ej djupare än 0,2 m.

0,05-0,11 F

2 0-0,12 F

3 0-0,13 F

4 0-0,1 F

0.1-0,19 F

5 0-0,11 F

6 0-0,11 F

7 0-0,1 F

8 0-0,05 F

9 0-0,14 F

10 0-0,1 F

Egenskapsområde

mugrSa (F?)

0-0,2

grSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

mugrSa (F?)

grSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

Jordprov (m.u.my)
Laboratorie-

analys

sigrSa

Sa (F?)

grSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

Sa (F?)

grSa (F?)

Fastighet Förskola Provbeteckning Datum Samlingsprov* Anmärkningar / Fältobservationer

Sa (F?)

0-0,2 och 0,2-0,4

grSa (F?)

Sa (F?)

Djup (m.u.my.) Geoteknisk benämning
Torrt/fuktigt/bl

ött

Sa (F?)

grSa (F?)

Sa (F?)

Projektnamn Järvastaden DP Förskolor

Projektnummer 21017

Projektledare Christian Lindmark

Provtagare Unni Barge
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Bilaga 3 - Provtagningsprotokoll

3 21VM103 2021-05-05 1 0-0,2 F Ja/Nej *Samlingsprov med 8 stick. Delområde 21VM103 är inne på lekplats

0,2-0,3 F

2 0-0,2 F

0,2-0,43 F

3 0-0,2 F

0,2-0,31 F

4 0-0,2 F

0,2-0,4 F

5 0-0,2 F

0,2-0,4 F

6 0-0,2 F

0,2-0,4 F

7 0-0,2 F

0,2-0,38 F

8 0-0,2 F

0,2-0,42 F

4 21VM104 2021-05-05 1 0-0,42 F Ja/Ja *Samlingsprov med 6 stick. Delområde 21VM04 är på framsidan med bänkar och buskage 

0,42-0,58 F

2 0-0,37 F

3 0-0,1 F

0,1-0,3 F

4 0-0,15 F

0-15-0,4 F

5 0-0,1 F

0,1-0,3 F

6 0-0,2 F

0,2-0,36 F

Inskrivningen 1 Lottagatans 1 21VM401 2021-05-06 1 0-0,1 F Ja/Ja

0,1-0,35 F

2 0-0,2 F

0,2-0,31 F

3 0-0,2 F

0,2-0,3 F

4 0-0,4 F Ev fyll. Stick precis intill lekplats

0,4-0,5 F

5 0-0,48 F Vid buskage

0,48-0,5 F

6 0-0,3 F 1 stick i lekplats

7 0-0,3 F Vid buskage

0,3-0,43 F

8 0-0,15 F

9 0-0,15 F

0,15-0,31 FmugrSa

sisaLe

saGr (F?)

mugrSa

sisaLe

mugrSa

mugrSa

0-0,2 och 0,2-0,5

*Samlingsprov med 5 stick. Delområde 21VM401 är på kortsida mot Inskrivningsvägen med buskage, lekplats, grönytor och asfalterade ytor.
musigrSa

mugrSa

siSa

mugrSa

sigrSa

grSa (F?)

sisaLe

grSa (F?)

mugrSa 

Saf 

mugrSa (F?)

Saf 

0-0,2 och 0,2-0,5

Saf

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

Saf

mugrSa (F?)

mugrSa (F?)

Saf 

mugrSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

0-0,2 och 0,2-0,4

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)

grSa (F?)
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Bilaga 3 - Provtagningsprotokoll

2 21VM402 2021-05-06 1 0-0,29 F Ja/Nej *Samlingsprov med 12 stick. Delområde 21VM402 är på baksidan med buskage och stor plan yta med ev fyll med asfalterade områden

2 0-0,49 F Vid buskage. Väldigt svag petroleumdoft vid 0,35, men ingen synlig avvikande färg

3 0-0,15 F

0,15-0,38 F

0,38-0,41 F

4 0-0,1 F På plan yta som delvis är asfalterad

5 0-0,25 F Nära plan yta vid gräs

0,25-0,45 F

6 0-0,11 F På plan yta som delvis är asfalterad

7 0-0,2 F Nära plan yta vid gräs

0,2-0,52 F

8 0-0,3 F

0,3-0,46 F

9 0-0,35 F

0,35-0,49 F

10 0-0,1 F

0,1-0,27 F

11 0-0,18 F

12 0-0,4 F

0,4-0,45 F

3 21VM403 2021-05-06 1 0-0,18 F Ja/Ja

2 0-0,2 F

0,2-0,5 F

3 0-0,4 F

0,4-0,5 F

4 0-0,3 F

0,3-0,44 F

5 0-0,3 F

0,3-0,48 F

6 0-0,15 F

7 0-0,1 F

8 0-0,15 F

0,15-0,24 F

9 0-0,2 F

0,2-0,49 F

10 0-0.49 F

sasiLe

mugrSa

siSa

siSa

0-0,2 och 0,2-0,5

*Samlingsprov med 10 stick. Delområde 21VM403 är på baksidan med stor plan yta med ev fyllnadsmtrl och liten lekplats, och lite berg i dagen
sasiLe

grsaLe

mugrSa

sasiLe

mugrSa

mugrSa

sasiLe

mugrSa

siSa

grSa

mugrSa

0-0,2 och 0,2-0,5

sasiLe

mugrSa

sasiLe

saGr (F?)

saGr (F?)

mugrSa

sasiLe

musigrSa

sasiLe

grSa (F?)

mugrSa

sasiLe

mugrSa

sasiLe

mugrSa

mugrSa

mugrSa

sigrSa

sisaLe

grSa (F?)

mugrSa

3 / 4

VIKEN 
MILJÖKONSULT 



Bilaga 3 - Provtagningsprotokoll

4 21VM404 2021-05-06 1 0-0,23 F Ja/Nej *Samlingsprov med 9 stick. Delområde 21VM404 är vid ena kortsidan intill fasad med lekplats (ej prov i), grönyta, bänkar och odlingslådor

0,23-0,41 F

2 0-0,1 F

0,1-0,4 F

3 0-0,25 F

0,25-0,44 F

4 0-0,05 F

0,05-0,44 F

5 0-0,38 F

6 0-0,2 F

0,2-0,43 F

7 0-0,2 F

0,2-0,5 F

8 0-0,1 F

9 0-0,15 F

sisaLe

mugrSa

sisaLe

saGr (F?)

saGr (F?)

0-0,2 och 0,2-0,5

sisaLe

mugrSa

siSa

mugrSa

sisaLe

mugrSa

grsisaLe

(mu)grsiSa

mugrSa

mugrSa
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Projektnummer: 21017

Järvastaden Förskolor

Mönstringen 3, Inskrivningen 1

Bilaga 4 - Analysresultat

Torr-

substans

Glöd-

förlust

TOC

beräknat

Alifater

>C5-C8

Alifater

>C8-C10

Alifater

>C10-C12

Alifater

>C12-C16

Alifater

>C5-C16

Alifater

>C16-C35

Aromater

>C8-C10

Aromater

>C10-C16

Aromater

>C16-C35
Bensen Toluen

Etylbense

n

M/P/O-

Xylen
PAH-L PAH-M PAH-H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom

Kvicksilve

r
Nickel Vanadin Zink

S:a PCB 

(7 st.)
Klass MRR

% % TS % TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

MRR 
(1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,6 2 0,5 10 -- 20 0,2 -- 40 40 0,1 35 -- 120 -- >MRR

KM 
(2) -- -- -- 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 0,008 2

MKM 
(2) -- -- -- 150 120 500 500 500 1 000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 0,2 3

2 MKM 
(2) -- -- -- 300 240 1 000 1 000 1 000 2 000 100 30 60 0,08 80 100 100 30 40 20 50 600 800 24 70 400 300 5 240 400 1000 0,4 4

FA
 (3) -- -- -- 700 700 1 000 10 000 -- 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 50 1 000 50 000 2 500 1 000 1 000 2 500 10 000 50 1 000 10 000 2 500 -- 5

Laboratoriets

provnummer

Provtagnings-

datum
Provbeteckning Fastighet

Provtagnings-

djup (m.u.my.)

177-2021-05080316 2021-05-05 21VM101 0-0,2 Mönstringen 3 0-0,2 92,7 1,4 0,8 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,0 16 3,6 < 0,20 5,7 9,2 17 < 0,010 7 22 200 < 0,0070 1 >MRR

177-2021-05080317 2021-05-05 21VM101 0,2-0,4 0,2-0,4 94,9 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 1,9 15 6,3 < 0,20 4,3 10 15 < 0,010 7,9 22 150 < 0,0070 1 >MRR

177-2021-05080318 2021-05-05 21VM102 0-0,2 0-0,2 93,5 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,0 34 5,6 < 0,20 6,2 11 25 < 0,010 7,1 34 120 < 0,0070 1

177-2021-05080319 2021-05-05 21VM103 0-0,2 0-0,2 96,3 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 1,9 12 3,7 < 0,20 3,9 5,9 13 < 0,010 6,1 18 110 < 0,0070 1

177-2021-05080320 2021-05-05 21VM104 0-0,2 0-0,2 82 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 3,2 43 8,3 < 0,20 5,1 12 20 0,013 11 27 210 < 0,0070 1 >MRR

177-2021-05080321 2021-05-05 21VM104 0,2-0,5 0,2-0,5 86 4,2 2,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 3,6 37 11 < 0,20 4,5 9,6 15 0,034 8,2 23 200 < 0,0070 1 >MRR

177-2021-05080357 2021-05-06 21VM401 0-0,2 Inskrivningen 1 0-0,2 82,6 6,2 3,5 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 0,13 < 2,2 33 11 < 0,20 5,5 14 16 0,032 8,1 22 86 < 0,0070 1

177-2021-05080360 2021-05-06 21VM401 0,2-0,5 0,2-0,5 85,6 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 0,18 0,23 < 2,2 39 19 < 0,20 6,8 14 23 0,066 10 26 81 < 0,0070 1

177-2021-05080362 2021-05-06 21VM402 0-0,2 0-0,2 85,9 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 0,13 2,8 43 12 < 0,20 4,8 10 17 0,026 8,7 24 73 < 0,0070 1

177-2021-05080363 2021-05-06 21VM403 0-0,2 0-0,2 82,5 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 0,19 0,4 < 2,2 28 18 < 0,20 4,9 11 15 0,058 7,1 21 110 < 0,0070 1

177-2021-05080365 2021-05-06 21VM403 0,2-0,5 0,2-0,5 84 4,2 2,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 0,13 < 2,2 31 22 < 0,20 5,5 12 17 0,076 7,9 23 74 < 0,0070 1 >MRR

177-2021-05080366 2021-05-06 21VM404 0-0,2 0-0,2 87,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,1 31 11 < 0,20 5,2 13 18 0,036 7,7 21 96 0,0086 2 >MRR

Klass 1: Jord med halter <MRR

MRR: Jord med halter över MRR

Klass 2: Jord med halter >KM och <MKM

Klass 3: Jord med halter >MKM och <2 MKM

Klass 4: Jord med halter >2 MKM och <FA

Klass 5: Jord med halter >FA

Parameter

Enhet

Riktvärden

 1 / 1

VIKEN 
MILJÖKONSULT 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



BILAGA 5a Förenklad riskbedömning 

VIKEN 
MILJÖ KONSULT 



2022-02-17, kl. 15:04

Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PCB-7 0,05 0,13 56 1,1 0,33 0,012 0,0087 3 data saknas 0,0087 0,1 10 0,055 1,5 0,0087 data saknas 0,0080 PCB-7 17,4% 6,7% 0,0% 0,8% 2,6% 72,5%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Järvastaden Förskolor Eget scenario: Järvastaden Förskolor

Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2022-02-17 sida 1 Blad Riktvärden



BILAGA 5b Förenklad riskbedömning 
(exponeringsväg “intag av växter” beaktas ej) 

VIKEN 
MILJÖ KONSULT 



2022-02-17, kl. 15:06

Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PCB-7 0,05 0,13 56 1,1 0,33 beaktas ej 0,032 3 data saknas 0,032 0,1 10 0,055 1,5 0,032 data saknas 0,030 PCB-7 63,3% 24,3% 0,1% 2,8% 9,6% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Järvastaden Förskolor Eget scenario: Järvastaden Förskolor

Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2022-02-17 sida 1 Blad Riktvärden



BILAGA 5c Förenklad riskbedömning 
(exponeringsväg “intag av växter” justerad från 10% till 5%) 

VIKEN 
MILJÖ KONSULT 



2022-02-17, kl. 15:05

Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PCB-7 0,05 0,13 56 1,1 0,33 0,024 0,014 3 data saknas 0,014 0,1 10 0,055 1,5 0,014 data saknas 0,015 PCB-7 27,3% 10,5% 0,0% 1,2% 4,1% 56,9%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Järvastaden Förskolor Eget scenario: Järvastaden Förskolor

Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2022-02-17 sida 1 Blad Riktvärden



BILAGA 6 Fotologg 

VIKEN 
MILJÖ KONSULT 



Mönstringen 3 

 
Figur 1. Mönstringen 3, egenskapsområde 101. 

 
Figur 2. Mönstringen 3, egenskapsområde 102. 

 
Figur 3. Mönstringen 3, egenskapsområde 103. 



 
Figur 4. Mönstringen 3, egenskapsområde 104. 

 

Inskrivningen 1 

   
Figur 15 och 16. Inskrivningen 1, egenskapsområde 401. 



   
Figur 17 och 18. Inskrivningen 1, egenskapsområde 402. 

 
Figur 19. Inskrivningen 1, egenskapsområde 403. 

 
Figur 20. Inskrivningen 1, egenskapsområde 404. 



BILAGA 7 Analysrapporter 

VIKEN 
MILJÖ KONSULT 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085833-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;44Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080316Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM101 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.80TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-085833-01

Í%SQbÂÂn;44Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085833-01

Í%SQbÂÂn;44Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086248-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnFX4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080317Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,4

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM101 0,2-0,4

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-086248-01

Í%SQbÂÂnFX4Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-086248-01

Í%SQbÂÂnFX4Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086242-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnFReÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080318Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM102 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-086242-01

Í%SQbÂÂnFReÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-086242-01

Í%SQbÂÂnFReÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086256-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnF`|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080319Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM103 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-086256-01

Í%SQbÂÂnF`|Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-086256-01

Í%SQbÂÂnF`|Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086254-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnF^jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080320Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM104 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086241-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnFQ\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080321Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,5

2021-05-05

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM104 0,2-0,5

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts4.2Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.4TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085868-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;]pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080357Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM401 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts6.2Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.5TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085868-01

Í%SQbÂÂn;]pÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts86Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085826-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;+JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080360Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,5

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM401 0,2-0,5

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.037Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-085826-01

Í%SQbÂÂn;+JÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.21Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.45Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085826-01

Í%SQbÂÂn;+JÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts0.066Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-086265-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂnFifÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080362Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM402 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-086265-01

Í%SQbÂÂnFifÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-086265-01

Í%SQbÂÂnFifÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085834-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;5=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080363Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM403 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.060Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-085834-01

Í%SQbÂÂn;5=Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.080Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.044Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.40Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085834-01

Í%SQbÂÂn;5=Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts0.058Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085824-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;)8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080365Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,5

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM403 0,2-0,5

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts4.2Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.4TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-085824-01

Í%SQbÂÂn;)8Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085824-01

Í%SQbÂÂn;)8Î

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.076Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts74Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085840-01

EUSELI2-00880538
Í%SQbÂÂn;;sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Unni Barge

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2021-05080366Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2021-05-06

Unni Barge

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-08

Utskriftsdatum: 2021-05-12

2021-05-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21VM404 0-0,2

Provtagningsplats: Järvastaden DP Förskolor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
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AR-21-SL-085840-01

Í%SQbÂÂn;;sÎ

EUSELI2-00880538

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0026PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0086Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-085840-01

Í%SQbÂÂn;;sÎ
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mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts96Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

christian   (christian@vikenmiljo.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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SAMMANFATTNING 

Detaljplaneändringen omfattar två kasernbyggnader från tiden då Järvafältet var ett 

militärområde. I båda husen bedrivs idag förskolor med beviljat tidsbegränsat bygglov. 

Området är strategiskt beläget vid Järva skjutbaneväg och ligger cirka 500 meter ifrån 

Ulriksdals pendeltågsstation. 

 

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge flexibel 

användning i form av förskola och kontor respektive bostäder.  

 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för gående, 

cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. I samband med detaljplaneändringen kan det 

kommunala gatunätet komma att behöva ses över och kompletteras med 

övergångsställen och nya ändamålsplatser. Påverkan på biltrafikflödet är bedöms vara 

mycket liten.  

 

Parkeringsberäkningarna i utredningen utgår från Solna stads nya parkeringsnorm som 

antogs hösten 2021. Det beräknade parkeringsbehovet beror på användning av 

fastigheterna, varför flera scenarion utretts.  

 

Bilparkeringsplatser för boende och anställda behöver oavsett scenario anläggas på 

fastighetsmark då parkering idag saknas. I de fall förskoleverksamhet inryms i 

byggnaderna är bedömningen att all tillgänglig gårdsyta bör upplåtas till förskolegård. 

Mobilitetsåtgärder ska tillämpas för att reducera bilparkeringstalet Inskrivningen 1 om 

användningen blir kontor.  

 

Cykelparkering föreslås kompletteras delvis inomhus i cykelrum och delvis utomhus på 

kvartersmark. 

 

Vid Mönstringen 3 föreslås en ny zon för hämtning och lämning till förskolan. Vid 

Inskrivningen 1 föreslås en ny yta intill kantsten för angöring genom att ta bort 

befintlig klack i kantsten.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Gällande detaljplan för kv Staben m fl antogs 2006. Inom detaljplanen finns idag tre 

olika fastigheter där det för närvarande bedrivs förskoleverksamhet med tidsbegränsat 

bygglov. I samtliga tre fall har byggnaderna bedömts lämpliga för förskoleverksamhet, 

men enbart kunnat få tillfälliga bygglov eftersom förskoleanvändning inte är angiven i 

detaljplanen. Två av förskolorna är kommunala och en drivs av en fristående aktör. 

Förskolorna kommer under överskådlig tid behövas i Järvastaden.  

 

Järvastaden AB har inkommit med ett önskemål om att justera den gällande 

detaljplanen avseende två fastigheter, Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Järvastaden 

AB:s önskemål är att planen ändras så att befintliga förskoleverksamheter kan fortsätta 

att bedrivas. För att inte hindra framtida möjligheter önskar Järvastaden AB en flexibel 

plan som medger olika användning av fastigheterna, där även kontor respektive 

bostäder möjliggörs i fastigheterna.  

 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta PM är att utreda trafik- och parkeringsfrågor i samband med 

detaljplaneändring för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. 
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2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 RIKTLINJER 

Grundläggande krav på planering och utformning av trafiksystemet utgår från VGU – 

Vägar och gators utformning (Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner) – 

senaste utgåva 2019. 

 

Krav på tillgänglighet och angöring utgår från Boverkets regelsamling. 

 

Parkeringsberäkningarna utgår från Solna stads parkeringsnorm som antogs hösten 

2021. 

2.2 NÄRLIGGANDE PROJEKT 

 

Figur 1. Översiktskarta över Järvastadens utbyggnadsetapper, aktuellt planområde i oranget. 

Detaljplanen för kv Linnéan m fl (4) är antagen och byggnation av upp till 900 nya 

lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service 

samt en större förskola pågår.  

 

En ny idrottsplats (5) i norra Järvastaden anläggs i nära anslutning till Igelbäckens 

naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav 

en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar 

även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. 
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Etapperna 6 till 9 omfattar cirka 3 000 nya lägenheter. Dessa är kopplade till att 

befintlig kraftledning grävs ned och att Enköpingsvägen omvandlas till en stadsgata. 

 

Detaljplan för Bagartorp centrum är nyligen antagen. Planen innehåller ca 230 nya 

bostäder och centrumverksamheter.  
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3 NULÄGE 

3.1 ÖVERSIKT 

Planområdet ligger i södra Järvastaden i Solna stad, se Figur 2. Detaljplanen omfattar 

två kasernbyggnader från tiden då Järvafältet var ett militärområde, se Figur 3. I båda 

husen bedrivs idag förskolor. Befintlig planbestämmelse och nuvarande användning 

visas i Tabell 1 på nästa sida. Området är strategiskt beläget vid Järva skjutbaneväg, 

som utgör huvudinfart till Järvastaden. 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering (rött) och närliggande målpunkter. 

 
Figur 3. Gällande detaljplan för kv Staben m.fl., befintliga byggnader markerade i rött. 
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Tabell 1. Befintlig planbestämmelse och användning samt ny föreslagen användning i planförslag. 

Fastighet Adress Befintlig 

planbestämmelse 

Befintlig 

användning 

Mönstringen 3 Honnörsgatan 11–13 Bostäder Förskola + 

bostäder 

Inskrivningen 1 Lottagatan 2 Kontor Förskola 

3.2 GÅNGTRAFIK 

I planområdet finns generellt gångbanor på båda sidor om gatorna. På Lottagatan samt 

östra delen av Honnörsgatan finns gångbana endast på en sida. På Honnörsgatan 

ligger denna på samma sida som befintlig förskola.  

3.3 CYKELTRAFIK 

På östra sidan av Järva skjutbaneväg finns en dubbelriktad cykelbana med 

cykelpassager över tvärgatorna. Detta stråk är utpekat i Solnas cykelplan som 

huvudstråk 10 och går mellan Järvastaden och Järva krog, se Figur 4. Huvudstråket 

ansluter närmast till de regionala stråken Hjulsta-Bergshamrastråket i östvästlig 

riktning och Märstastråket i nordsydlig riktning. Märstastråket kommer enligt regionala 

cykelkansliet att utgå som regionalt stråk i samband med att Hagastråket står klart. 

När det sker kommer stråket övergå till att bli ett huvudcykelstråk i Solna. 

 

 

Figur 4. Utpekade huvudcykelstråk (rött) och regionala cykelstråk (grönt). 

3.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

Planområdet ligger nära flera kollektivtrafiknoder. Ulriksdal pendeltågsstation ligger 

cirka 500 meter från planområdet. Tunnelbanans blå linje nås via Hallonbergens 
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tunnelbanestation, cirka 1,3 kilometer från planområdet. Två busslinjer (157, 502) och 

en nattbusslinje (591) trafikerar längs Enköpingsvägen. Ytterligare två busslinjer (505, 

540) trafikerar Fridensborgsvägen norr om planområdet.  

 

 

Figur 5. Kollektivtrafiknoder och avstånd från planområdets mitt. 

 

3.5 BILTRAFIK 

Lottagatan är enkelriktad för fordonstrafik. Övriga gator är dubbelriktade. 

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på samtliga lokalgator inom planområdet. 

 

Biltrafikflödet på Järva skjutbaneväg, mellan Enköpingsvägen och Inskrivningsvägen, 

mättes i september 2019. Mätningen visade på knappt 4 000 fordon per dygn, ÅDT. 

Under förmiddagens maxtimme uppmättes flödet till knappt 400 fordon, och under 

motsvarande maxtimme på eftermiddagen var flödet drygt 400 fordon. Andelen tung 

trafik var enligt mätningen 2,5 %.  

 

Flödet på intilliggande sträcka av Enköpingsvägen uppmättes vid samma mättillfälle till 

cirka 11 000 fordon per dygn, ÅDT. Uppmätta flöden på de mindre gatorna inom och 

kring planområdet saknas.   
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3.6 PARKERING OCH ANGÖRING 

Cykelställ och kantstensparkering för bil finns längs Mönstringsvägen, Honnörsgatan, 

Inskrivningsvägen och Lottagatan. I övrigt gäller parkeringsförbud i området. 

Kantstensparkeringen på de närmaste gatorna i området rymmer cirka 165 platser, se 

Figur 6 för fördelning mellan gatorna. 

 

 

Figur 6. Antal gatuparkeringsplatser i området. 

 

Förskoleverksamheten Ur och Skur (Mönstringen 3) har en lastkaj. Utformningen kräver 

backningsrörelser över gångbana då vändmöjlighet intill kajen saknas. Övriga 

förskoleverksamheter saknar särskild plats för varumottag och avfallshantering.  

 

Under utredningen hölls dialog om parkering- och angöringssituationen med befintliga 

förskolor i både Mönstringen 3 och Inskrivningen 1. Nedan sammanfattas förskolornas 

syn på dagens parkerings- och angöringssituation: 

 

Förskola Mönstringen 3 (Ur och skur): 

o Bilparkeringen fungerar okej. 

o Cykelparkering fungerar okej. 

o Befintliga skyltar och lyktstolpar försvårar angöring vid lastkajen. 

o Angöring för hämta/lämna ofta sker i gatan då boendeparkeringen är 

upptagen av boende eller av andra angörande till förskolan.  

o Ytterligare önskade förbättringar var bilparkering för personalen, 

reserverad yta för hämta/lämna-angöring samt förbättrad tillgänglighet 

för rörelsehindrade runt fastigheten. 

 

Förskola Inskrivningen 1 (Lottagatans förskola): 

o Bilparkering saknas för förskolan specifikt 
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o Cykelparkering fungerar okej 

o Angöring för hämta/lämna använder boendeparkering 

o Varumottag fungerar dåligt till följd av felparkering av boende. Önskar 

skyltning med parkeringsförbud utanför köksingången. 

 

 

I slutet av september 2021 genomfördes en mindre beläggningsstudie på 

gatuparkeringen i området. En kompletterande beläggningsstudie genomfördes i april 

2022. Under båda tillfällena räknades beläggningen på gatuparkeringen i området 

under två dagar (tisdag och onsdag). Totalt samlades beläggningsdata från fyra 

vardagar under olika tider på dygnet (morgon, eftermiddag och kväll). 

 

Den totala beläggningsgraden i det studerade området var inom samma intervall under 

de olika tillfällena. Under höstens studie var den högsta totala beläggningen 84 % 

medan den högsta beläggningen under vårens studie var 86 %. Högsta 

beläggningsgraden mättes vid båda tillfällena upp under kvällstid. 

 

Den detaljerade beläggningen beror på gata och tid på dygnet. Beläggningsgrader upp 

till 100 % noterades under båda tillfällena. Utanför förskolorna på fastigheterna 

Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 noterades under vårens studie en beläggning om 

67-100 % respektive 0-100 %. Den mycket låga beläggningen om 0 % beror på att 

räkningen gjordes under en städdag på gatan.  

 

Hämtning och lämning noterades under platsbesöken till stor del ske via gång och 

cykel, men sågs även ske med bil. Utanför förskolan på Mönstringen 3 var 

beläggningen på gatuparkeringen hög under tid för hämtning och lämning, varför bilar 

observerades angöra i gatan. Som högst sågs fyra bilar angöra på rad i gatan. 

Angöring skedde på motsatt sida gatan, på en stäcka där parkeringsförbud råder i 

enlighet med områdesreglering, men där stop är tillåtet. Stoppen på platsen 

observerades dock göras i motsatt färdriktning än tillåtet. Det noterades att en bil med 

lätthet kunde passera trots gatuparkering på ena sidan och angöring i gata på andra 

sidan. 

 

3.7 TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TRYGGHET 

Enligt den intervjuade personalen på de två befintliga förskolorna upplevdes 

trafiksäkerheten och tryggheten på själva förskolegårdarna som bra. Däremot 

önskades ytterligare övergångsställen intill förskolan på Mönstringen 3. Vidare 

påpekade personalen på förskolan på Inskrivningen 1 att trafiksäkerheten Lottagatan 

var låg. Detta eftersom gatan trafikeras i hög hastighet och ibland även trafikeras mot 

enkelriktningen. 

 

Vidare tyder förskolepedagogernas respons på att trafiksäkerheten vid hämtning och 

lämning är låg, eftersom bilar angör mitt i gatan på grund av trängsel vid kantsten. 

Detta, samt icke trafiksäkra backningsrörelser på enkelriktade Lottagatan, upplevdes 

även på platsbesök under utredningen.  

 

Positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt är för båda förskolorna att mottag av varor samt 

sophantering sker på annan plats än precis intill entréer. Backningsrörelser krävs 

endast vid angöring till lastplatsen på Mönstringen 3, men eftersom lastplatsen ligger 

på andra sidan byggnaden än entrén för barnen är påverkan på trafiksäkerheten låg. 
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4 PLANFÖRSLAG - TRAFIK 

4.1 ÖVERSIKT 

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge flexibel 

användning i form av förskola, kontor respektive bostäder. Detta bland annat för att 

fortsatt möjliggöra nuvarande användning av befintliga byggnader. 

 

Tabell 2. Befintlig planbestämmelse och föreslagen ny planbestämmelse. 

Fastighet Ljus BTA Befintlig plan-

bestämmelse 

Föreslagen 

plan-

bestämmelse 

Kommentar 

Mönstringen 3 Ca 930 kvm Bostäder Bostäder, 

förskola 

6 förskole-

avdelningar 

och 

2 större 

lägenheter 

(ca 100 

kvm/lägenhet) 

Inskrivningen 1 Ca 920 kvm Kontor Kontor, 

förskola 

4 förskole-

avdelningar 

eller kontor 

 

4.2 GÅNGTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för gående. 

Dock tillskapar ändringen behov av ny infrastruktur, se kapitel Trafiksäkerhet, 

 

4.3 CYKELTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande infrastrukturen för cykel. I 

samband med att förskolor planläggs bör det utredas vidare om kompletterande 

cykelstråksåtgärder behövs. 

 

4.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

Detaljplaneändringen medför inga förändringar gällande kollektivtrafik, linjer eller 

stationer/hållplatser. Ny användning kan innebära förändrad användning av 

intilliggande hållplatser, men bedöms inte påverka kapaciteten. 
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4.5 BILTRAFIK 

Detaljplaneändringen bedöms inte ha någon större påverkan på biltrafiken i området. 

I Tabell 3 nedan sammanfattas en översiktlig alstringsberäkning för planområdet, 

framtagen via Trafikverkets altringsverktyg. Det förväntade flödet varierar med 

verksamheterna, därav framgår ÅVDT i intervall där olika scenarier studeras. Oavsett 

scenario och fastighet är det väntade alstrade flödet dock mycket lågt. 

 

Tabell 3. Översiktlig alstringsberäkning till/från planområdet (Källa: Trafikverkets alstringsverktyg) 

Fastighet  ÅVDT Kommentar 

Mönstringen 3 Ca 80 fordon/dygn Förskolan alstrar mest 

Inskrivningen 1 Ca 30–120 fordon/dygn Förskolan alstrar mest 

Summa: Ca 110-200 fordon/dygn  

 

Observera att förskolor, enligt Trafikverkets altringsverktyg, alstrar mest trafik och 

betydligt mer jämfört med bostäder och kontor. Eftersom fastigheterna redan idag 

används som förskolor kan befintlig användning ses som ett ”värsta scenario” för  

fastigheterna. Bedömningen är därför att alstringen till/från planområdet inte väntas 

bli högre om användningen ändras i samband med nya planbestämmelser.  

 

Utöver att planförslaget kan påverka trafikflödet i området finns det andra och större 

orsaker till ett förändrat flöde sett till området kring Järvastaden i stort. Planer finns på 

att omvandla intilliggande Enköpingsvägen till en stadsgata med ny karaktär, färre 

körfält och lägre hastighetsbegränsning jämför med idag, vilket förmodligen sänker 

trafikeringen på vägen kraftigt.  

 

En prognossiffra för 2030 menar vidare att flödet på Järva Skjutbaneväg kommer vara 

cirka 3700 fordon/dygn och på Enköpingsvägen cirka 26 000 fordon/dygn (ÅVMD). 

Jämfört med mätningarna som utfördes 2019 innebär denna prognos ingen ökad trafik 

på Järva skjutbaneväg, men en större ökning på Enköpingsvägen. Observera att 

Enköpingsvägens omvandling till stadsgata ligger lägre fram i tiden än vad prognosen 

avser. 

 

En prognos för 2040 saknas idag för Solna. Med hänsyn till att hela Järvastaden väntas 

vara färdigt 2035, omvandlingen av Enköpingsvägen samt mål om hållbara trafikslag 

och minskade utsläpp kan dock antas att en prognos för 2040 inte bör visa på mycket 

högre trafikmängd än prognosen för 2030.  
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4.6 TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TRYGGHET 

 

I samband med att förskolor planläggs finns behov av att komplettera området med 

åtgärder som kan höja trafiksäkerheten och även tryggheten för barn. Utifrån 

intervjuer med förskoleverksamheterna framkom önskemål om ett nytt övergångsställe 

mellan Mönstringen 3 och parken. Vid platsbesök noterades detta behov och även 

behov av ett nytt övergångsställe mellan parken och Inskrivningen 1, se figur. 

Observera att ett övergångsställe inte är en direkt trafiksäkerhetshöjande åtgärd, men 

ändå är lämpligt intill förskolor för att öka tryggheten och framför allt tydligheten för 

barn. Samtidigt ökar övergångsställen framkomligheten för gående. 

 

Vidare bör hastighetsdämpande åtgärder utredas vidare för att säkerhetsställa att låga 

hastigheter hålls utanför dessa verksamheter. Exempelvis skulle nya övergångsställen 

kunna vara upphöjda eller utrustade med blinkande lampor för att höja 

trafiksäkerheten och sänka hastigheten. 

 

 

Figur 7. Befintliga övergångsställen i gult och förslag på lägen för nya övergångsställen i lila. 
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5 PLANFÖRSLAG - PARKERING 

Parkeringsberäkningarna i denna utredning utgår från Solna stads parkeringsnorm från 

2021. Normerna sammanfattas i Tabell 4 och Tabell 5. 

5.1 PARKERINGSNORM 

5.1.1 CYKEL 

Solna stads mål är att minst 20 % av de som arbetar inom kommunen ska 

pendlingscykla till arbetsplatsen. Den nya parkeringsnormen är framtagen med bland 

annat detta som utgångspunkt. Parkeringsnormen som används för cykel i denna 

utredning redovisas i Tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Solnas nya parkeringsnorm för cykel. Enhet: cykelplatser/1000 kvm ljus BTA 

 Boende/anställd 
 

Besökare Totalt 

Bostäder 36 6 42 

Kontor 20-26 2 22-28 

Förskola 0,4 pl/anställd 1,5 pl/avdelning*  

*Parkeringstalet är hämtade från parkeringsnormen från 2014. 

 

 

5.1.2 BIL 

Parkeringsnormen som används för bil i denna utredning redovisas i Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Solnas nya parkeringsnorm för bil. Enhet: bilplatser/1000 kvm ljus BTA 

 Boende/anställd Besökare Totalt 

Bostäder - - 8,5 

Kontor - - 10 

 

Utgångspunkten i Solna stads parkeringsnorm är att boendeparkering ska ordnas inom 

fastigheten. Parkering på gatumark ska i första hand nyttjas av besökare.  

 

Normen ställer inte krav på bilparkering för förskoleverksamhet, däremot ska 

angöringsfickor för hämta/lämna ordnas nära entrén. Angöringsytor för hämta/lämna 

kan kombineras med gatuparkering eller lastplats. 
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5.2 PARKERINGSBEHOV  

5.2.1 MÖNSTRINGEN 3 

 

Tabell 6. Förutsättningar för parkeringsberäkning. 

Användning Ljus BTA Kommentar 

Bostäder och 

förskola 

Ca 930 kvm 

 

 

6 förskoleavdelningar + 

2 större lägenheter (ca 100 kvm/lägenhet) 

 

 

 

Cykelparkering 

 

Tabell 7. Behov av cykelparkering beroende på användning. 

 Totalt behov 

 

Bostäder 9 

Förskola 14 

Totalt: 23 cykelplatser 

 

Behovet av cykelparkering för Mönstringen 3 är totalt 23 platser. 

 

Cykelparkering för boende och anställa bör i huvudsak placeras i cykelrum. 

Besöksparkering placeras med fördel utomhus nära entréer. 

 

 

Bilparkering 

 

Tabell 8. Totalt behov av bilparkering beroende på användning. 

 Totalt behov 

Bostäder 2 

Förskola 0 (endast angöringsplatser) 

 

Behovet av bilparkering för Mönstringen 3 är totalt 2 platser, vilka bör placeras på 

kvartersmark.  

 

Översiktligt förslag på var bilparkering kan ordnas redovisas i kapitel 5.5. 

Parkeringslösning. 

 

Exploatören planerar inte erbjuda mobilitetsåtgärder för boende eller anställda inom 

Mönstringen 3.  
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5.2.2 INSKRIVNINGEN 1 

 

Tabell 9. Förutsättningar för parkeringsberäkning. 

 Användning Ljus BTA Kommentar 

Scenario 1 Kontor Ca 920 kvm 

 

 

 

Scenario 2 Förskola Ca 920 kvm 

 

4 förskoleavdelningar 

 

 

Cykelparkering 

 

Tabell 10. Behov av cykelparkering beroende på användning. 

  Boende/anställda 

 

Scenario 1 Kontor 23 

Scenario 2 Förskola 11 

 

Behovet av cykelparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid scenario 1 med kontor, 

där behovet är totalt minst 23 platser. 

 

Cykelparkering för anställa bör i huvudsak placeras i cykelrum. Besöksparkering 

placeras med fördel utomhus nära entréer. 

 

Observera att cykelparkeringsnormen för kontor står skrivet som ett spann. Siffrorna i 

tabellen ovan motsvarar ett absolut minimum. 

 

 

Bilparkering 

 

Tabell 11. Totalt behov av bilparkering beroende på användning, utan mobilitetsåtgärder. 

  Totalt behov 

Scenario 1 Kontor 10 

Scenario 2 Förskola 0 (endast angöringsplatser) 

 

Behovet av bilparkering för Inskrivningen 1 är som störst vid scenario 1 med kontor, 

där behovet är totalt 10 platser. Dessa bör huvudsakligen placeras på kvartersmark, 

men viss besöksparkeringen kan i enlighet med parkeringsnormen hänvisas till 

gatuparkering. 

 

Parkeringsbehovet för kontorsanställda kan reduceras med hjälp av mobilitetsåtgärder. 

Planförslaget innebär en reduktion om 10 % för kontor inom Inskrivningen 1. Förslag 

på åtgärder motsvarande dessa reduktioner presenteras i kapitel 5.4. Behovet efter 

reducering redovisas i Tabell 12 på nästa sida. 

 

Tabell 12. Behov av bilparkering på kvartersmark, med och utan mobilitetsåtgärder. 

  Utan reduktion Med reduktion 

Scenario 1 Kontor 10 9 

Scenario 2 Förskola 0 - 
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Översiktligt förslag på var bilparkering kan ordnas redovisas i kapitel 5.5. 

Parkeringslösning. 

 
 

5.2.3 SAMMANSATT SCENARIO MED HÖGST PARKERINGSBEHOV 

I Tabell 13 nedan redovisas ett sammansatt scenario för de två fastigheterna som 

innebär det högsta parkeringsbehovet för bil på kvartersmark. Reduktion till följd av 

mobilitetsåtgärder är applicerat enligt ovan för Inskrivningen 1.  

 

Tabell 13. Sammansatt scenario med högst parkeringsbehov för bil. 

Fastighet Scenario  Parkeringsbehov för bil på 

kvartersmark 

Mönstringen 3 1, bostäder + förskola 2 

Inskrivningen 1 1, kontor 9 

Totalt:  11 platser 

 

 

I Tabell 14 nedan redovisas ett sammansatt scenario för de två fastigheterna som 

innebär det högsta parkeringsbehovet för cykel, uppdelar på behovet inomhus och 

utomhus.  

 

Tabell 14. Sammansatt scenario med högst parkeringsbehov för cykel. 

Fastighet Scenario  Parkeringsbehov 

för cykel 

inomhus 

Parkeringsbehov 

för cykel utomhus 

Mönstringen 3 1, bostäder + förskola 13 11 

Inskrivningen 1 1, kontor 19 2 

Totalt:  32 platser 14 platser 
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5.3 MOBILITETSÅTGÄRDER 

Enligt Solna stads gällande parkeringsnorm finns det möjlighet för upp till 15 % 

reduktion av antalet bilparkeringsplatser, förutsatt att mobilitetsåtgärder genomförs. 

Ytterligare reduktion möjliggörs om plats för bilpool ordnas, med utgångspunkt att en 

bilpoolsplats ersätter fem vanliga bilplatser. 

 

Reduktion av antalet parkeringsplatser är även möjligt med hjälp av samnyttjande 

förutsatt att kriterier enligt normen uppfylls. 

 

Från stadens sida listas följande mobilitetsåtgärder som exempel: 

 

För bostäder: 

- Möjlighet att nyttja bilpools-tjänster och reserverade parkeringsplatser för 

bilpools-bilar på kvartersmark. En bilpoolsplats ersätter fem vanliga p-platser. 

Ska säkerställas för minst 10 år efter bygglovets slutbesked. 

- Utrymme för cykelpool inklusive lastcyklar och elcyklar. 1 cykel per 3 500 kvm 

ljus BTA. Parkering för cykelpoolens cyklar ska ordnas utöver 

parkeringsbehovet som beräknats utifrån parkeringsnormen. 

- Utrymmen för in- och utlämning av paket och större avfallsfraktioner. Kylt 

utrymme för matleveranser. 

- Årskort i kollektivtrafiken för nyinflyttade som delas ut i samband med 

överlämning av nyckel. Ett årskort (till fullpris) per lägenhet. 

 

För verksamheter: 

- Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare samt möjlighet till 

laddning av batterier till el-cyklar. 

 

 

För bostäder och kontor i planområdet i Järvastaden finns fler möjligheter att 

genomföra mobilitetsåtgärder: 

 

• Gällande kontor är ambitionsnivån att erbjuda mobilitetsåtgärder 

motsvarande en reduktion på 10 %. Detta gäller för kontorsverksamhet i 

Inskrivningen 1. Åtgärder som föreslås är omklädningsrum med dusch och 

laddningsstation för elcykelbatterier.  
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5.4 PARKERINGSLÖSNING  

Om byggnaderna ska användas till bostäder och kontor finns praktisk möjlighet att 

anlägga markparkering på kvartersmark. Övergripande skisser över var markparkering 

kan till tillskapas på kvartersmark visas Figur 8. 

 

I de fall förskoleverksamhet inryms i byggnaderna är bedömningen att all tillgänglig 

gårdsyta bör upplåtas till förskolegård. 

 

Det kombinerade scenariot med störst parkeringsbehov innebär att besöksparkeringen 

som hänvisas till gatuparkering motsvarar totalt 11 platser. Enligt genomförd 

beläggningsstudie finns utrymme och marginal för att hänvisa denna besöksparkering 

till befintlig gatuparkering, se nulägesbeskrivning. 

 

Även cykelparkering behöver tillskapas på kvartersmark inom varje fastighet. 

Cykelparkering för boende och anställda ska gärna anordnas inomhus i lättillgängliga 

cykelrum. Besöksparkering ska ordnas nära entrén. Samtliga cykelplatser ska 

möjliggöra för ramlåsning. Väderskydd är att föredra även för besöksparkering.  

 

 

 

 

Figur 8. Förslag på placering av parkering för kontor respektive bostäder/förskola för  Inskrivningen 1 och 
Mönstringen 3. 
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5.5 ANGÖRING 

För att tydliggöra situationen för hämta/lämna-angöring till förskolan på Mönstringen 

3 föreslås en särskild zon för detta på Honnörsgatan intill parken. Angöring sker på 

platsen idag, se nulägesbeskrivningen. Enligt dagens reglering är angöring tillåtet på 

platsen eftersom endast förbud mot parkering råder i området.  

 

Hämta/lämna-zonen föreslås intill parken i färdriktning västerut. Detta innebär att 

Honnörsgatans sträckning intill parken föreslås enkelriktas västerut. Anledningen till 

rekommendationen om enkelriktning och angöring i västlig riktning är för att det 

minskar risken för felaktig angöring, som redan idag sker. Gatans bredd mellan 

befintlig gatuparkering och föreslagen angöringszon är tillräcklig för att en bil ska 

kunna passera. Eftersom möjligheten för möte är begränsad är det fördelaktigt att 

gatusträckan enkelriktas. 

 

En enkelriktning av gatusträckan påverkas inte tillgängligheten eller framkomligheten 

till intilliggande befintliga bostadshus på Honnörsgatan.  

 

Enkelriktning och angöring av en del av Honnörsgatan i västlig riktning möjliggör även 

för hämta/lämna-angöring till förskolan på Inskrivningen 1 via parken. Om 

angöringsmöjligheten på Lottagatan är begränsad finns därmed möjlighet att köra runt 

parken och angöra på föreslagen ny hämta/lämna-zon. Eftersom Lottagatan redan idag 

är enkelriktad finns inte möjlighet att först söka angöringsmöjlighet på Honnörsgatan 

och sedan åka in på Lottagatan. Därför är det fördelaktigt att Lottagatan enkelriktas 

och att angöringszonen ordnas i västlig riktning. 

 

 

Figur 9. Föreslagen ny hämta/lämna-zon (orange rektangel), kantstensklack som föreslås utgå och ge 

plats för leverans (orange cirkel) samt körvägar vid föreslagen enkelriktning av Honnörsgatan intill parken. 

Vid Inskrivningen 1 i föreslås även att kanstensparkeringen förlängs längs hela gatan 

genom att befintlig klack i mitten av sträckan byggs bort. Detta skapar mer utrymme 

och ger möjlighet att tillskapa yta för leveranser och sophantering. Hämta och lämna-

angöring föreslås i första hand samnyttjas med kantstensparkering och kan vid behov 

tidsregleras.  

 

Vid Mönstringen 3 möjliggörs leveranser och sophantering fortsatt från befintlig 

lastkaj.  
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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Järvastaden AB utfört en trafikbullerutredning för 
Mönstringen 3 m fl i Järvastaden, Solna. Utredningen analyserar beräknade 
trafikbullernivåer mot riktvärden enligt SFS 2015:216 och Boverkets rapport 
2015:8. 

Utredningen omfattar två hus med förskolor, varav ett också innehåller två 
bostäder. Trafikbullret vid husen domineras av buller från Enköpingsvägen och 
Järva Skjutbaneväg.  

Ca 2/3 av tomtytan för Mönstringen 3 och i princip hela Inskrivningen 1 
innanför bullerskydd uppfyller krav på buller för nybyggda skolgårdar enligt 
Naturvårdsverket, om de kompletteras med bullerskärmar i tomtgräns.  

Huset med bostäder innehåller riktvärdena enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 2015:2016 samt Naturvårdsverkets krav för att husen kan 
användas som bostäder, kontor eller skola. Tyst uteplats kan ordnas i husets 
direkta närhet. 
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1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Järvastaden AB utfört en trafikbullerutredning 
Mönstringen 3 m fl. i Järvastaden, Solna inför ändring av detaljplan.  

Området omfattar två hus med förskola, varav ett med dessutom två bostäder. 
Trafikbullret vid husen domineras av buller från trafik på Enköpingsvägen samt 
Järva skjutbaneväg. 

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Baskarta från arkitekt daterad 2020-06-17. 

• Detaljplan laga kraft 2006-02-02. 

• Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017 – 2040 – 
2065. 

• Trafikmängder från Trafikverket samt Solna kommun. 

• Skiss, Ändring av detaljplan Logementet 1 & 2, Inskrivningen 1, 
Mönstringen 3, VISBYARK, daterad 2021-04-13, 2021-04-26, 2021-05-12 
och 2021-05-27. 

3 Riktvärden 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för 
buller från spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
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2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara 
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid uteplats 
ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. Men för 
maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet om eventuella 
acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida. 

3.1 Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och spårtrafik 

I Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 anges riktvärden för buller på 
skolgårdar från väg- och spårtrafik. Vägledningen är framtagen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten.  

Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola, förskola eller 
fritidshem, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar 
sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs.  
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3.1.1 Ny skolgård 
Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i 
drift eller inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter 
september 2017.  

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) [dBA] 

Del av skolgård Ekvivalent 
ljudnivå för 
dygn, LpAeq,24h 

Maximal 
ljudnivå, 
LpAFmax 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50  70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701) 

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis kl. 07–18). 

Tabell 1 

4 

4 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från Trafikverket samt Solna Stad. Samtliga 
trafikmängder är uppräknade enligt Trafikuppräkningstal för EVA och manuella 
beräkningar 2017 – 2040 – 2065. 
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Vägtrafik 

Väg Fordon/årsmedeldygn3) Andel tung trafik [%]3) Hastighet 
[km/h] 

Enköpingsvägen 
västerut  

16 2342) 82) 601) 

Enköpingsvägen 
österut 

14 9642) 72) 601) 

Järva 
Skjutbaneväg 

5 0672) 32) 301) 

Mönstringsvägen 9704) 54) 301) 

Honnörsgatan 3474) 54) 301) 

Fridenborgsvägen 9652) 31 301) 

Inskrivningsvägen 3474) 54) 301) 

Lottagatan 3474) 54) 301) 

Bagartorpsringen  2 4882) 42) 501) 

1) ”NVDB på webb”, Nationell vägdatabas, Trafikverket 
2) Trafikmätning Solna stad 2019 av Dynniq Sweden AB daterad 2019-10-16  
3) Uppräknat enligt Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065  
4) Uppskattat värde av ACAD 

Tabell 2 Trafikmängder för vägtrafik. 

Enligt Trafikverkets prognos för 2040 kommer sträckan att trafikeras av 900 
passagerartåg och 36 godståg per dag. 

Tågtyp Antal Hastighet [km/h] Tåglängd [m] 

Arlanda Express 2161) 200 93 

X2000 361) 200 165 

SJ3000 481) 200 107 

Regina 1441) 200 80 

X40 481) 200 82 

Nattåg 61) 160 300 

Godståg 361) 100 640 

Pendeltåg X60 4001) 140 214 

1) Prognos för år 2040 av Trafikverket. 

Tabell 3 Trafikmängder för spårtrafik. 

ncn:::, Acoustic 
Consulting 
and Design'" 



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Mönstringen 3 m fl, Järvastaden, Solna Skapat av: Lennart Karlén Korrektur: LKN 
Rapportnummer: 20133-1-1J Revidering: J  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 8 av 10 
 

5 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 5. Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå redovisas per 
våningsplan och för maximal ljudnivå redovisas det högsta värdet för alla 
våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även 1,5 meter över mark. 

Beräkningsblad 

Ak-20133-1-01F Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, nuläge 2020 

Ak-20133-1-02F Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, prognos 2040 

Ak-20133-1-03F Maximal ljudnivå dagtid från väg- och spårtrafik 1), 
prognos 2040 

Ak-20133-1-04F Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, 1,8 m skärm 
med absorption, prognos 2040 

Ak-20133-1-05F Maximal ljudnivå dagtid från väg- och spårtrafik 1), 1,8 m 
skärm med absorption, prognos 2040 

Ak-20133-1-06F Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, 1,5 m skärm 
med absorption, prognos 2040 

Ak-20133-1-07F Maximal ljudnivå dagtid från väg- och spårtrafik 1), 1,5 m 
skärm, prognos 2040 

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Bullernivåerna 
är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. 
1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medeltimme mellan kl. 
06 och 22. 

Tabell 4 Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 

6 Utlåtande 
ACAD har på uppdrag av Järvastaden AB utfört en trafikbullerutredning för 
Mönstringen 3 m fl i Järvastaden, Solna. Utredningen analyserar beräknade 
trafikbullernivåer mot riktvärden enligt SFS 2015:216 och Boverkets rapport 
2015:8. 

Två hus berörs: Inskrivningen 1 med förskola och Mönstringen 3 med förskola och 
två bostäder. 

Beräkningarna visar att riktvärdena i SFS 2015:216 ang trafikbuller vid fasad för 
bostäder innehålls för båda husen. Kraven för förskola gäller bullernivåer inomhus 
och klaras med rätt valda fönster. 

Det finns tomtytor intill båda husen på fastigheterna Mönstringen 3 och 
Inskrivningen 1 som är lämpliga som skolgård, där riktlinjer för nya skolgårdar 
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enligt Naturvårdsverket kan innehållas om de skyddas med bullerplank enligt 

ritning Ak-20133-1-04F eller Ak-20133-1-06F.  

Förskolan på Lottagatan, Inskrivningen,1 uppfyller riktlinjerna för skolgård på en 
stor del av gården om ett 1,8 m högt bullerplank placeras vid tomtgränsen på tre 
sidor. Kraven 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå klaras på 
2/3 av tomtytan för trafikmängderna vid prognosår 2040. Resterande del av 
gården får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  

Förskolan på Honnörsgatan 15, Mönstringen 3 redovisas i tre fall. Utan skärm, 1,5 
meter skärm och 1,8 meter skärm efter Honnörsgatan i SO. 

Med 1,8 meters skärm erhålls bullernivåer under 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå NO om förskolebyggnaden på fastigheten Mönstringen 3.  

På andra sidan huset, SV delen av Mönstringen 3, har inga åtgärder beräknats. 
Här är bullernivåerna över 55 dBA ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Skall 
denna sida skyddas behövs en skärm utefter Lottagatan och Honnörsgatan. 

Utan skärm visar beräkningarna att nästan hela skolgården på Mönstringen 3 
uppfyller kravet om högst 70 dBA maximal ljudnivå, medan drygt en fjärdedel 
uppfyller kravet om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå för pedagogisk verksamhet 
och lek, samt att ytterligare knappt en fjärdedel uppfyller kravet om högst 55 dBA 
för övriga vistelseytor år 2040.   

Med 1,5 meters skärm beräknas ca 75% av skolgården från Mönstringen 3 hålla 
nybyggnadskraven för trafikbuller. Drygt en tredjedel av gården får ekvivalenta 
ljudnivåer på högst 50 dBA och knappt en tredjedel får högst 55 dBA. 

Skillnaden i bullernivåer på gården till Mönstringen 3 med 1,8 meters skärm 
jämfört med 1,5 meters skärm i samma läge, är liten. Bullerdämpningen över 
förskolegården, beror närmast skärmen, av skärmdämpningen, vilken utgörs av 
brytningsvinkeln för ljudutbredningen över skärmen. Längre bort från skärmen 
dominerar avståndsdämpningen. Den blir lika med 1,8 och 1,5 meters skärm. 

Att bullerdämpningen är snarlik intill skärmen, trots olika höjder på skärmen, beror 
på att brytningsvinkeln är snarlik. Trafikbullerberäkningen enligt CADNA antar 
källans höjd (bilen) över mark till 0,5 meter och mottagarhöjden till 1,5 meter över 
mark. Geometriskt blir skillnaden i utbredningsvinkeln över skärmen mycket liten, 
och störst intill skärmen, men fortfarande liten. 

Vår rekommendation är att bygga ett bullerplank på 1,5 meters höjd för det ger 
fler kvaliteter. Gården på fastigheten Mönstringen 3 måste avgränsas från vägen 
och ett plank ger en skyddad yta att vistas och leka vid.  
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Tyst uteplats till bostäderna i Mönstringen 3 erhålls med föreslagen skärm i husets 
direkta närhet.   

6.1 Bullerplank 
För att minska ljudnivåerna på gårdarna vid Inskrivningen 1 skall bullerplank 
placeras enligt ritning Ak-20133-1-04E i tomtgräns.  

Bullerplanket behöver vara minst 1,8 m högt.  

Den sida som vetter mot skolgården i Inskrivningen 1 skall vara ljudabsorberande 
tex i form av en spaltpanel med bakomliggande absorbent. Absorptionen gör att 
reflexerna i skärmen försvagas och nivån inne på gården minskar. 

För Mönstringen 3 uppfylls bullerkraven utan skärm på mer än hälften av 
skolgården. Med 1,8 meters skärm eller 1,5 meters skärm skyddas ca 75 % av 
skolgården. Skillnaden mellan skärmhöjderna är försumbar. 
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Inledning

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Syfte och mål

Gestaltningsprogrammet är framtaget som en bilaga till ny detaljplan 
omfattande två kasernbyggnader från tiden då Järvastaden var 
ett militärt område. I båda husen bedrivs förskoleverksamhet 
med begränsat bygglov. Området är strategiskt beläget vid 
Järva skjutbaneväg och ligger cirka 500 meter ifrån Ulriksdals 
pendeltågsstation.

Planförslaget innebär att fastigheterna inom planområdet ska medge 
flexibel användning i form av förskola och kontor respektive bostäder. 

Gestaltningprogrammet pekar ut riktlinjer för gestaltning av 
växtmaterial, utrustning, dagvattenprinciper och avskärmning utifrån 
områdets befintliga kvaliteter. Byggnaderna ingår i kulturmiljön 
Västerjärva kasernbyggnader som i översiktsplanen är utpekad som 
en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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Förutsättningar
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Området

De äldre kasernbyggnaderna ligger 
fint inplacerade i landskapet, med 
en öppen bebyggelsestruktur. Här 
återfinns större träd, berghällar och 
viss sparad naturmark. Träden och 
hällmarken är rumsskapande och 
värdefulla för miljön. Mellan kvarteren 
ligger en liten park som används 
flitigt med en större öppen samlande 
gräsyta. 

Mönstringen 3 har förskoleverksamhet 
med en relativt nyupprustad 
förskolegård. Gården ansluter mot 
nybyggda flerbostadshus med 
uteplatser mot förskolan. Här återfinns 
värdefull hällmark och och flera större 
solitärtallar. 

Förskoleverksamhet bedrivs även vid 
Inskrivningen 1. Ett parti med björkar 
markerar tomtens hörn mot gatumark 
samt naturmarksområde i söder. Här 
återfinns även mindre  hällmarkspartier.

Parkyta mellan Mönstringen 3 samt Inskrivningen 1

Hällmark vid  Mönstringen 3 Solitärtall  Mönstringen 3

Inskrivningen 1 ansluter mot naturmarksområde i söderInskrivningen 1

I il 
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Dagvattenhantering

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Hårdgjorda ytor föreslås utföras med 
markbeläggning av genomsläppliga 
material, ex. stenmjöl för infiltration 
av ytvatten. Tillgänglig lek kan ske på 
stenmjölsytor för utrustning som inte 
kräver fallskydd. Där fallskydd krävs 
föreslås träflis.

Öppna ränndalar från stuprör kan 
utformas av storgatsten likt befintliga 
vid Mönstringen 3, alt krossdiken, samt 
ledas till växtbäddar. Regnvatten kan 
med fördel användas till vattenlek.

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds till 
nedsänkta regnbäddar.  Krossdike kan 
anläggas utanför bullerskärmen längs 
med Inskrivningen 1. 

Komplementbyggnader ska ha gröna 
tak för kompletterande rening och 
fördröjning av dagvatten. 

Om byggnaden används för 
kontorsverksamhet leds dagvatten 
från parkeringsytor mot nedsänkta 
regnbäddar, dimensionerade för detta.. Befintlig ränndal i storgatsten vid Mönstringen 3  Exempel på vattenlek, förskola i Tyreö
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• • • • • • • • ·14 KVM 
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PLANTERING 
22 KVM 

••·• · • • • • • • • • • • LÅGPUNKT 

28KVM 

'- 9KVM 
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Utformning          

lekmiljö
Vatten, odling, bär och bus

7

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Rutch anpassad för små barn , fallskyddsunderlag av träflis Vattenlek ©Richter Spielgeräte

Kombinerad klätter- och balanslek

Stockar i öppen flexibel yta för lek och bus 

Förskolegårdarna ska utformas med 
utrustning i naturliga material såsom 
trä, fokus ska vara naturlek. Gårdarna 
ska uppmuntra till rörelse och aktivitet, 
men även ha plats för vila och ro och 
med en större yta för samling och 
sittplatser utomhus. Här ska barnen 
ges möjlighet att odla, plocka bär och 
frukt, leka med vatten, utforska insekter 
samt springa och leka på mjuka 
underlag. Gården ska planeras för att 
skapa lekvärden för alla barn, oavsett 
förmåga.

Sittplatser runt träd Pedagogiska djurfigurer i trä

I il 
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Gestaltningsprinciper

Vegetation 
Ökad biodiversitet, förslag på 
växtmaterial

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

...med ätbara bär ©E planta

Blåbärstry är en liten tålig buske...

Sälg främjar biologisk mångfald och är populär bland bin ©StångbyRönn, med blomning och bär som gynnar fåglar och insekter ©E planta

Lekbuskage av litet rödvide på Mönstringen 3

Syren, ©Essunga

ekbuskage

Klematis mot bullerskärm och 
plank ©E planta

Befintliga träd ska skyddas och 
bevaras. De ska kompletteras med ny 
robust vegetation av inhemska arter 
med fokus på sinnesupplevelser och 
biodiversitet.

Förutom bärbuskar ska en slitstark låg 
vegetation samt något högre lekbuskar 
anläggas. Salixarter samt syren föreslås 
till lekbuskage, jämte andra växter som 
främjar biologisk mångfald.

Växterna ska ha stor variation gällande 
taktilitet, doft, blommningstid, barr- och 
bladform, höstfärg och vinterutseende. 
Det ska finnas något att upptäcka hela 
året. Träd och buskar med blomning, 
bär, frukter, nötter, och kottar föreslås. 
Giftiga växter ska inte förekomma. 

Nersänkta regnbäddar ska fördröja 
dagvatten.

Smultron ©E Planta Björnbär ©E Planta Krusbär ©E Planta

I 
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Bullerskärm

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Bullerskärmar ska utföras i omålat trä eller 
trä som målas i kulör som anpassas till 
befintliga byggnader. Dekorativt ribbverk 
kan fungera som spaljé till klätterväxter, som 
planteras på båda sidor av bullerskärmarna. 
Skärmarna ska vara minst 1,8 meter höga 
och täta mot mark. Den sida som vetter mot 
förskolegård ska vara ljudabsorberande, 
exempelvis i form av spaltpanel med 
bakomliggande absorbent.

Partier av glas ska förekomma för att koppla 
gården till omgivningen och skapa siktstråk. 
Kortsidan i sydöstlig riktning kan med 
fördel brytas upp med glaspartier för att 
skapa en visuell koppling till angränsande 
grönska. I korsningen Järva skjutbaneväg/
Inskrivningsvägen vinklas bullerskärmen för 
att ej skymma sikt. 

Mot förskolan kan skärmarna utformas 
lekfullt och innehålla läroelement såsom 
insektshotell, fjärils- och fågelholkar samt 
texter och målningar. Skärmarna kan även 
utrustas med sittplatser, väderskydd och 
lekutrustning.

Insektshotell och fågelholk ©WexthusetFågelholk

Lekvägg ©Richter Spielgeräte

Bullerskärm med glaspartier ©Svenskt Trä

 Spaljé med klätterväxter på bullerskärm

I 



10

Förråd och 
skärmtak

Gestaltningsprinciper

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Komplementbyggnader ska utföras helt 
eller delvis av trä. Dessa målas i kulör 
som anpassas till befintliga byggnader, 
alternativt grånas naturligt. Gröna 
tak ska rena och fördröja dagvatten. 
Torrängstak ska användas på förråd och 
skärmtak för ökad biologisk mångfald 
jämfört med sedumtak.

Komplementbyggnader placeras inom 
markerat område i detaljplan. 

Barnvagnsförråd vid förskola i Tyresö

Förråd vid förskola i TyresöCykeltak med avskärmande 
träribbor ©Weland Utemiljöer

Avskärmning till avfallskärl 
©Enkel vardag

Torrängstak ©Vegtech

I il 
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Inskrivningen 1

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Illustrationsplan förskola
Skala 1:250/A3
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Inskrivningen 1

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Illustrationsplan kontor
Skala 1:250/A3
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Mönstringen 3

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

Illustrationsplan
Skala 1:250/A3
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Mönstringen 3

Insynsskydd

Gestaltningsprogram Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 • 2022-09-09

På förskolans gård föreslås 
kompletterande avskärmningar i trä 
längs med fastighetsgräns. Dessa 
anpassas mot befintlig naturmark och 
marknivåer för att skapa insynsskydd 
mot de högre liggande uteplatserna 
på angränsande bostadsgård. Mot 
skärmarna planteras olika blommande 
klätterväxter. Skärmarna bör ej vara helt 
täta. 

Syrenplantering som en mjuk avgränsning
Genomsiktliga skärmar med klätterväxter som även kan kombineras med odlingsytor

Exempel på skärmar med olika täthet

Skärm @arkitektenstradgard.se
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SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-07 

 KS/2022:223 
 

Markavtal för ledningar i stadens mark med Norrenergi 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Markavtal för ledningar i stadens 
mark med Norrenergi AB. 
 
Sammanfattning 
Stadsledningsförvaltningen har förhandlat fram ett nytt markavtal med Norrenergi. Detta avtal 
ersätter ett avtal, ingånget 2003-01-31, som syftar till att klargöra förhållande gällande förvaltning 
och nyanläggning av fjärrvärmeledningar inom allmän platsmark i staden.  
 
Det huvudsakliga innehållet i det nya avtalet innebär att staden ska upplåta utrymme i allmän 
platsmark för Norrenergis ledningar för fjärrkyla och fjärrvärme. Avtalet ger Norrenergi rätt att 
anlägga, bibehålla och underhålla fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar med tillbehör. 
 
Vid anläggning av nya ledningar ska Norrenergi inhämta godkännande från stadens 
exploateringsenhet. Vid ansökan ska Norrenergi redovisa, i både plan och profil, att hänsyn tagits 
till all annan infrastruktur. Efter godkännande från exploateringsenheten ska ansökan göras om 
schakttillstånd och eventuella andra erforderliga tillstånd. 
 
För dispositionsrätt till utrymmen i stadens mark ska Norrenergi från och med 2023 och framåt 
årligen erlägga en ersättning om 7.50 kr/m driftsatt ledning. Vid varje års avslut ska Norrenergi 
redovisa uppgifter om total ledningslängd samt den ledningslängd som anlagts under året som 
underlag för den årliga avgiften.    
 
Blir det nödvändigt att flytta ledningar på stadens begäran gäller följande. Har mindre än 20 år 
förflutit från det att ledningen anlades ligger kostnadsansvaret hos staden. Om ledningar är 
mellan 20 år och 40 år gamla delar parterna på kostnaden. Om det passerat mer än 40 år från det 
att ledningen anlades är Norrenergi kostnadsansvariga. 
 
Avtalstiden är 2023-01-01 till 2028-12-31 med förlängning i 3 år om inte uppsägning sker 4 
månader innan avtalstidens utgång. 
 
 
Ann-Christine Källeskog     
Plan- och exploateringschef    
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

I SOLNASTAD 



                       
 
 

Mellan Norrenergi AB, org.nr 556429–9500 nedan kallad Bolaget och Solna stad 
org.nr 212000-0183 nedan kallad Staden. 
 

Markavtal 
 
Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal från 2003-01-31. Avtalet syftar till att 
klargöra förhållande gällande förvaltning och nyanläggning av fjärrvärmeledingar på 
allmän platsmark inom Staden.  
 

1. Omfattning, ändamål 
Bolaget äger en exklusiv rätt att anlägga, bibehålla och underhålla fjärrvärmeledning 
eller fjärrkyla ledning med tillbehör i allmän platsmark i Solna. 
 

2.1 Tillstånd 
Skriftligt schakttillstånd skall alltid finnas innan arbete som berör Stadens mark eller 
fastigheter får påbörjas.  
I samband med schacktillståndet meddelar Stadens tekniska förvaltning även 
tekniska anvisningar för utförandet och återställande. 
Brådskande underhålls- och reparationsåtgärder får även utföras utan tillstånd. 
Anmälan skall då göras i efterhand. 
Vid anläggning av fjärrvärmeledning och/eller kylaledning skall ansökan översändas 
till stadens exploateringsenhet för godkännande. Efter godkännande från 
exploateringsenheten ska ansökan om schakttillstånd sändas till stadens tekniska 
förvaltning via ISY Case. Till ansökan bifogas projekteringsunderlag, samt TA-plan, 
där aktuell ledningssträcka tydligt framgår i omfattning samt om ytterligare 
kanalisation medföljer. 
Av ansökan till exploateringsenheten skall framgå, i både plan och profil att hänsyn 
tagits till all annan infrastruktur. 
Bolaget erinras om skyldigheten enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Byggnads- 
och anläggningsarbeten, föreskrifter (AFS 1999:3 med ändring AFS 2008:16) att för 
arbeten där offentlig plats tas i anspråk ska part söka tillstånd från vederbörlig 
myndighet. 
 

2.2 Akuta arbeten 

Akuta reparationsarbeten ska anmälas till Staden enligt vad som föreskrivs om akut 
arbete i vid varje tillfälle gällande rutin för schakttillstånd och TA-plan. Akuta 
reparationsarbeten får påbörjas innan schakttillstånd lämnats av Staden. 

 

• norrenerg!._ 



                       
 
3. Överlåtelse av rättigheter mm 
Överlåtelse av avtalets rättigheter eller skyldigheter är inte till någon del tillåten utan 
Stadens skriftliga medgivande. Bolaget får inte heller vidare upplåta del av utrymmet 
till någon annan eller använda det för annat ändamål än Staden godkänt. 

Avtalet får inte ligga till grund för inskrivning hos tingsrätten eller för upplåtelse enligt 
ledningsrätten. För det fall Staden överlåter fastighet eller del i fastighet som 
omfattas av ledning och ledningsrätt ska Staden tillse att sådan rätt består även efter 
överlåtelsen. 

 

4. Solna stads Föreskrifter 
I Solna stad gäller Föreskrifter för arbeten på allmän plats, i det följande 
”Föreskriften”. Denna föreskrift ligger till grund för hanteringen av frågor som rör 
upplåtelse av utrymme på allmän plats som ägs av Staden. Bolaget har tagit del av 
och skall även fortsättningsvis hålla sig informerad om gällande utgåva av 
Föreskriften. 

 

 5. Återställande efter anläggningsarbeten 
Innan påbörjade markarbeten skall försyn genomföras till vilken Bolaget kallar Staden 
samt övriga berörda parter. Bolaget ansvarar för genomförandet av försynen samt 
dokumentation av densamma.  Efter avslutat arbete skall Bolaget återställa marken 
till ursprungligt skick. Slutbesiktning sker av oberoende besiktningsförrättare. Staden 
skall ges möjlighet att medverka på slutbesiktningen och protokoll från besiktningen 
skall överlämnas till Staden. Garantibesiktning från Staden sida kan ske 2 år efter att 
slutbesiktning skett. Fram till garantibesiktningen bekostar Bolaget alla åtgärder som 
krävs för återställande av marken till ursprungligt skick.  

 

6. Andra ledningar 
Bolaget uppmärksammas på att utrymme som är tillgängligt för ledningar av olika 
slag är starkt begränsat. I det tillgängliga utrymmet måste ledningar från olika 
ledningshavare samsas. Det innebär att ingen har någon exklusiv rätt till utrymme 
som upplåtes utan att samordning respektive samförläggning måste ske med andra 
ledningsintressenter. Bolaget har dock en exklusiv rätt vad gäller fjärrvärmeledning 
och ledning för fjärrkyla. Därför skall Bolaget underrätta andra ledningshavare vid 
arbeten när deras ledningar kan bli berörda. 

Bolaget har skyldigheten att förvissa sig om vilka andra ledningar som kan bli 
berörda. Så länge samlingskarta för ledningar saknas sker detta genom att kontakta 
Ledningskollen samt andra ledningsägare. Innan anläggningsarbeten påbörjas skall 
bygghandlingar tas fram till utförande entreprenör. 
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7. Ledningsdokumentation 
Bolaget ansvarar för dokumentationen av sina ledningar. Uppgifter om ny ledning 
skall vara införd i Bolagets dokumentationssystem vid tidpunkten för slutbesiktningen. 
All dokumentation sker i SWEREF 99 18 00 / RH 2000. 

 

8. Aktuell kartinformation 
Vid all projektering, dokumentation mm skall aktuell kartinformation, dvs Stadens 
baskarta eller annat likvärdigt underlag användas. 

9. Samordning av kommande arbeten 

Parterna ska om möjligt samordna sina markarbeten för att minimera kostnader och 
olägenheter. Partena ska träffas minst en gång per år för att samordna planerade 
arbeten inför kommande årsbudget och Stadens beläggningsplan. Staden ansvarar 
för att kalla till sådant möte. 

En plan över Bolagets större ledningsarbeten under det kommande kalenderåret ska 
under januari månad varje år inlämnas till staden. 

Innan nyanläggning av Ledning ska Bolaget i god tid samråda lokaliseringen och 
inhämta godkännande av Staden för den exakta sträckningen av Ledningen och 
placering av tillbehör. Skriftligt godkännande krävs inte när nyanläggningen av 
Ledning ingår i en för parterna gemensam projektering, exempelvis vid en ny 
exploatering. 

Bolaget är skyldig att samordna sina planerade arbeten med annan ledningsägares i 
syfte att minimera kostnader och olägenheter. Bolaget är vidare skyldig att på 
Stadens begäran och när inga väsentliga hinder möter, samförlägga planerade 
Ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller kanalisation och 
därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter vad som 
är skäligt. 

Eventuella ersättningskrav från andra nyttjanderättshavare ska Bolaget reglera direkt 
med dessa. 

 

10.1 Årlig avgift 
För ledningshavarens dispositionsrätt till utrymmen skall det från och med 2023 och 
framåt följande utgå en ersättning 7.50 kr/m driftsattledning. Vid varje års avslut görs 
en genomgång av all nyanlagd kulvert som tillförs till den årliga ersättningen.    
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10.2 Indexuppräkning mm 
Avgiften enligt 10.1 skall erläggas senast den 28 februari året efter det som 
avgifterna avser. Indexuppräkning av avgifterna skall ske enligt konsumentprisindex 
för oktober månad respektive år med oktober månad 2023 som basmånad.       

 

10.3 Redovisning 
Bolaget skall senast 31 januari utan anmaning till Staden redovisa uppgifter om total 
ledningslängd samt den ledningslängd som anlagts under året.      

 

11. Skadestånd och ansvar 
Vid skada på parts anläggning gäller skadeståndslagen och allmänna 
skadeståndsrättsliga regler med den begränsningen att parts skadeståndsskyldighet 
endast omfattar ersättning för direkta skada och akut felavhjälpning. Ersättning skall 
dock inte utgå för skadestånd och viten som part kan bli tvungen att utge till tredje 
person. Bolaget har inget ansvar för förorenad mark i annat fall än om Bolaget har 
orsakat sådan förorening.    

 

12. Flyttning av ledning 
På Stadens begäran är bolaget skyldigt att flytta ledning på följande 
ersättningsvillkor. All tillkommande ledningslängd bekostas av den part som påkallat 
flytten. Om bolaget vill höja ledningens standardsförmåga skall det tillkommande 
kostnaden bekostas av bolaget.  

I övrigt så gäller följande trappersättningsmetodik: 

Om ledningen är under 20 år står Staden för 100% av kostnaden.  

Om ledningen är 20 till 40 år står Staden för 50% av kostnaden.  

Om ledningen är äldre än 40 står Bolaget för samtliga kostnader. 

 

 13. Tvist 
Frågor där partnerna är oense skall i första hand lösas med utgångspunkt från 
Stadens Föreskrifter ”Föreskrifter för arbeten på allmän plats” 

Om föreskriften inte är tillräcklig vägledning skall tvist angående tolkning och 
tillämning av detta avtal avgöras med Solna tingsrätt som första instans. 
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14. Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med 2023-01-01 t.o.m. 2028-12-31. Sker ej skriftlig 
uppsägning av avtalet senast 4 månader före avtalsperioden utgång anses avtalet 
förlängt ytterligare 3 år.  

 

 
 
 
 
 
 
 *  *  * 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

 

Solna               den        /        2022  Solna          den        /        2022 

 

Solna Stad AB  Norrenergi AB 

  

    
  Stefan Persson,  
  VD Norrenergi AB 
Namnförtydligande   

 

.. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-08 

 KS/2022:231 
 
 
 
 
 

Direktiv för miljö- och klimatberedningen  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för miljö- och klimatberedningen. 
 
Sammanfattning 
Genom en överenskommelse mellan partierna i kommunstyrelsen finns det en möjlighet att 
inrätta beredningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
 
Med anledning av det har partierna enats om ett förslag om att inrätta en miljö- och 
klimatberedning. Beredningen är underställd kommunstyrelsen och är ett organ för samordning 
och uppföljning av hur inriktningen av miljö- och klimatarbetet bedrivs inom staden. 
Beredningens ska därigenom bidra till att stadens arbete inriktas på att nå den gemensamma 
visionen och målen i verksamhetsplan och budget. 
 
Ett förslag till direktiv med uppdrag och arbetsformer har arbetats fram. Beredningen har stöd 
från stadsledningsförvaltningen, samt miljö- och byggnadsförvaltningens miljö- och klimatenhet. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer direktiven.  
 
 
 
 
Anders Offerlind    
Tf stadsdirektör    
 

I SOLNASTAD 



 

Direktiv – miljö- och klimatberedning 
 

 
 
 
 
 
Inledning 
 
Det är på den lokala nivå som det viktigaste miljö- och klimatarbetet måste göras för att uppnå 
såväl lokala, nationella, som globala miljö- och klimatmål. Solna stad har goda förutsättningar att 
medverka till omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle.  
 
Solna ska aktivt arbeta med att minska klimatutsläppen och förbättra miljön genom att verka för 
bättre luftkvalitet, renare vattendrag, bevara och utveckla våra grönområden och den biologiska 
mångfalden i Solna. Utgångspunkten för Solnas miljö- och klimatarbete är stadens miljöpolicy, 
klimatstrategi, stadens åtgärdsprogram för vatten, samt stadens verksamhetsplan och budget. 
 
Kommunstyrelsens avsikt är att verka för att utvecklingen av stadens miljö- och klimatarbete 
stärks, genom en särskild beredning. Miljö- och klimatberedningen har till uppgift att samordna, 
bevaka, följa och driva frågor som berör utvecklingen inom miljö- och klimatarbetet på en 
strategisk nivå.  
 
Uppdrag  
 
Beredningen är underställd kommunstyrelsen och är ett organ för samordning och uppföljning av 
hur inriktningen av miljö- och klimatarbetet bedrivs inom staden. Beredningen har även till 
uppgift att medverka i beredningen av ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen. 
 
Samordna, bevaka, följa och driva 
Beredningen ska samordna, bevaka, följa nämndernas arbete inom miljö- och klimatområdet, 
samt fungera som en katalysator genom att driva arbetet med inriktningen av miljö- och 
klimatarbetet. Beredningens ska därigenom bidra till att stadens arbete inriktas på att nå den 
gemensamma visionen och målen i verksamhetsplan och budget.  
 
Beredningen ska samordna, bevaka och följa upp att stadens verksamheter bedrivs i enlighet med 
inriktningen i miljöstrategin och klimatstrategin. Uppdrag som berör beredningens område i 
verksamhetsplan och budget ska följas upp av beredningen. Beredningen ska även biträda 
kommunstyrelsen med att ha uppsikt över nämnderna. För att genomföra uppföljningen och 
uppsikten förutsätts att en dialog förs med ansvariga nämnder. Hur den dialogen ska genomföras 
avgör beredningen själv.  
 
Beredningens ska, genom sin ordförande, representera staden i klimat- och hållbarhetsnätverk, 
föreningar och organisationer där staden medverkar eller är medlem.   
 
Beredningen ska ta del av erfarenheter och goda exempel från andra kommuner, offentliga 
aktörer, medborgare, näringsliv och föreningar. Kunskap, goda idéer och erfarenheter från andra 
aktörer, som kan användas i stadens verksamhet, ska beredningen sprida till berörda 
förvaltningar/nämnder eller till hela stadens organisation.  
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Direktiv – miljö- och klimatberedning 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bereda 
När kommunstyrelsen beslutat om att ta fram styrande dokument inom beredningens område, 
ska beredningen medverka till att ta fram underlag i ärendet. Underlaget ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för slutlig ärendeberedning. 
 
När nämnder har tagit fram förslag till beslut som överlämnats till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning eller beslut är huvudprincipen att kommunstyrelsen ska ge beredningen möjligheter att 
lämna synpunkter på förslaget. 
  
 
Arbetsformer  
 
Beredningen består av sju ledamöter och lika många ersättare. De utses av kommunstyrelsen. 
Bland ledamöterna utses en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Beredningen sammanträder minst en gång i kvartalet. Beredningen sammanträder på dag och tid 
den bestämmer. Ordförande ansvarar för att kallelse sänds till beredningens ledamöter. 
Anteckningar från beredningens sammanträde justeras av ordförande och en ledamot.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om beredningens direktiv inför varje ny mandatperiod eller när annars 
så är påkallat. Miljö- och klimatberedningen ska i förekommande fall enbart följa frågor där 
kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen genom beslut har lagt ansvaret hos annan 
nämnd, kommitté, råd eller beredning.  
 
Biträde i miljö- och klimatarbete  
 
Stadsledningsförvaltningen biträder med personella resurser för beredningens administration och 
samordningen med övrig strategisk planering.  
 
I övrigt har beredningen tillgång till biträde från Miljö- och byggnadsförvaltningens Miljö- och 
klimatenhet (miljö- och klimatkansli).  
 
Miljö- och klimatenheten ska årligen biträda med att, i samverkan med stadslednings-
förvaltningen, ta fram en verksamhetsplan för beredningens arbete. Därutöver ska miljö- och 
klimatenheten biträda beredningen med att kontinuerligt ta fram och redovisa en 
lägesbeskrivning över hur aktuella uppdrag i miljöstrategin, klimatstrategin och i verksamhetsplan 
och budget utvecklas i stadens organisation.    
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Uppdaterade bestämmelser om pension, familjeskydd och 
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)  
 
Sammanfattning 
Arvodeskommittén föreslog 2022-12-05 § 6 kommunfullmäktige att anta bestämmelsen.  

OPF-KL18 är framtaget av SKR och utformad för tillämpning hos respektive kommun, 
landsting/region eller kommunalförbund. Bestämmelsen innehåller omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 
kommunallagen. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och 
uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och 
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och 
kommunalförbund. 

Bestämmelserna är en uppdatering av de bestämmelser, OPF-KL 13, som kommunfullmäktige 
tidigare har antagit och som OPF-KL 18 nu ersätter.  

 
 
 
 
 
 
 
Anders Offerlind    Elin Vrij 
Tf. stadsdirektör    Kanslichef 
 
 
 
 
 

Handlingar 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)  
Arvodeskommittén 2022-12-05 § 6 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 Aktiva omställningsinsatser

 Ekonomiskt omställningsstöd

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning

 Sjukpension

 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  

 

 



 

3.2 Efterlevandeskydd  
 
Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att 
pensionsbehållningen kan betalas ut till efterlevande.  

 
3.2.1 Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd  
 
Den förtroendevalda ska därför samtidigt med ansökan om utbetalning av 
ålderspension, på samma blankett, ange om efterlevandeskyddet ska gälla.  
 
3.2.2 Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd  
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos staden 
om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter 
inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna 
tidsgräns.  

 
 

3.3 Familjeskydd  
 
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den 
förtroendevaldas dödsfall.  
 
3.3.1 Ansökan  
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos staden 
om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska ske senast 
tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall 
bevilja undantag från denna tidsgräns.  
 

 
4. Försäkringar  
 
GL-F grupplivförsäkring gäller för alla förtroendevalda som är hel- eller 
deltidssysselsatta med minst 20 procent sysselsättningsgrad. 
  
TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för förtroendevalda vid 
olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Även fritidspolitiker 
omfattas av TFA-KL under sammanträde/förrättning och vid resa till och från 
sådan. 
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Antagande av riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda förutsatt att kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18).  
 
Sammanfattning 
Stadsledningsförvaltningen har tagit riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda. 

Riktlinjer utgår från de antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
Förtroendevalda och omfattar förtydligande av begrepp, hur man ansöker om omställningsstöd 
och pension, uppgiftsskyldighet, efterlevnadsskydd och familjeskydd med mera.  
 
 
 
 
 
 
 
Anders Offerlind    Elin Vrij 
Tf. Stadsdirektör    Kanslichef 
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Riktlinjer för tillämpning av 
omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
 

  



 

1. Inledning  
 
Kommunfullmäktige beslutade xx november 2022 § xxx att godkänna 
bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF-KL 18) för 
förtroendevalda. Bestämmelserna grundas i de förslag till OPF-KL som 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) antagit i oktober 2013 samt de 
reviderade bestämmelserna från 2018.  
 
Riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
utgår från de antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda.  

 

1.1 Bakgrund  
 
För kommunens förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pension och 
omställningsstöd (OPF-KL). OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses 
i 4 kap 1 § kommunallagen som fullgör uppdrag i Solna stad. Bestämmelserna 
är alltså inte tillämpliga på personer som har uppdrag hos andra juridiska 
personer, som till exempel bolag, oavsett om kommunen utsett personerna till 
dessa uppdrag.  
 
Förtroendevalda som omfattas av regelverket och som har påbörjat sina 
uppdrag före 31 december 2014 har rätt att välja att istället tillämpa 
omställningsstöd och pension enligt det regelverk, PRF-KL, som gällde fram 
till och med 2014.  

 

1.2 Definitioner  
 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 
procent av heltid. 
 
Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar är mer än 40 
procent men mindre än heltid. 
 
Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar 100 procent. 

 

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. 

 

1.3 Pensionsmyndighet  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet och har till uppgift att 
tolka och tillämpa regler för förtroendevaldas pensions- och omställnings-
förmåner.  
 



 

De ändringar eller tillägg till pensionsbestämmelserna, som kommun-
fullmäktige beslutar om gäller ovillkorligen samtliga förtroendevalda.  
 

1.4 Ansökan om förmåner  
 
Ansökan om förmåner enligt OPF-KL och/eller PRF-KL görs hos 
stadsledningsförvaltningens HR-stab, som handlägger ärendet. Ansökan ska 
göras på blankett som tillhandahålls av HR-staben och ska inkomma enligt 
tidsangivelser nedan: 

 
Ansökan   Inlämnas senast 

 
Aktiv omställningsinsats Tre månader efter att uppdraget 

avslutades (avgångsdatumet)  
 
Ekonomiskt omställningsstöd Tre månader efter att uppdraget 

avslutades (avgångsdatumet) 
 
Förlängt ekonomiskt Tre månader efter att rätten till 
omställningsstöd  ekonomiskt omställningsstöd 

upphört. Ansökan enbart avse 12 
månader (ett års utbetalning) 

 
Pensionsutbetalning Tre månader innan utbetalning.  
  

 
1.5 Uppgiftsskyldighet  
 
Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och 
som behövs för att kunna bedöma rätten till samt beräkna förmåner. Ansvaret 
för att lämna in sådana uppgifter ligger alltid på den förtroendevalda. 
 
Information om vilka uppgifter som den förtroendevalda ska bifoga till 
respektive ansökan framgår av dessa riktlinjer. Ytterligare frågor besvaras av 
stadsledningsförvaltningens HR-stab som handlägger omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda.  
 
Utebliven uppgift enligt kommunens anvisningar medför att utbetalning inte 
sker eller att pågående utbetalning stoppas. 
 

1.6 Information  
 
Kommunens förtroendevalda bjuds, minst en gång per mandatperiod, in till ett 
informationsmöte gällande pensionsbestämmelserna. 
 



 

Information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning kan erhållas från 
stadens pensionsadministratör (för närvarande KPA Pension). 
 

2. Omställningsstöd enligt OPF-KL  
 
Omställningsstöd enligt OPF-KL delas in i aktiva omställningsinsatser och 
ekonomiskt omställningsstöd.  
 
Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan komma 
ifråga för politiker som omfattas av OPF-KL. Omställningsbestämmelserna 
syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska kunna kombineras med 
aktiva omställningsinsatser. 
  
När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas anses inte 
föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i 
uppdragstiden. 
 

2.1 Aktiva omställningsinsatser  
 
Förtroendevald, som vid tidpunkten för avgången,  
 

• innehar uppdrag om sammanlagt 40 procent i Solna stad,  

• har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller 
deltidspolitiker i Solna stad 

• inte har fyllt 65 år 
 
har möjlighet att ansöka om en aktiv omställningsinsats.  
 
Insatsen syftar till att direkt öka personens möjlighet till egenförsörjning och 
kan starta och pågå som längst tolv månader efter avgång. Alla individer har 
olika förutsättningar, vilket innebär att omställningsinsatsernas omfattning och 
innehåll därmed kan skilja sig åt mellan olika individer. Några exempel på 
insatser kan vara: 

• Rådgivning och vägledning 

• Kompletterande studiestöd 

• Kostnader för viss kortare utbildning eller praktik 

• Finansiering av kurslitteratur 

• Hjälp att starta eget företag 

• Annan individuellt anpassad åtgärd som bedöms likvärdig   
 
Ersättning för aktiva omställningsinsatser till en och samma individ uppgår till 
maximalt ett (1) prisbasbelopp. 
 
 



 

2.1.1 Ansökan och beslut  
 
Ansökan om aktiva omställningsinsatser inges till Stadsledningsförvaltningens 
HR-stab. Förvaltningen bereder därefter ärendet och lägger fram förslag till 
beslut. Pensionsmyndigheten fattar beslut om aktiva omställningsinsatser. 
 
Eftersom förutsättningarna är olika mellan olika personer är det inte möjligt att 
ha standardinsatser, utan kommunens pensionsmyndighet måste i varje enskilt 
fall fatta beslut om den individuella insatsens innehåll och godkänna 
kommunens kostnader för dessa.  
 
2.1.2 Uppgiftsskyldighet  
 
Den som beviljats aktiva omställningsinsatser ska kunna styrka sitt deltagande 
på det sätt som staden fastställer. 
 

2.2 Ekonomiskt omställningsstöd  
 
Förtroendevalda som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd. 
Ekonomiskt omställningsstöd ges dock inte till förtroendevald efter att denne 
fyllt 65 år. Den förtroendevalde ansöker själv om omställningsstödet. 
 
För varje fullgjort år i uppdraget utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i tre 
månader. Det ekonomiska omställningsstödet betalas under högst tre år, vilket 
innebär att den förtroendevalde haft uppdrag motsvarande minst 40% av heltid 
under totalt 12 år. 
 
Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från det uppdrag som gett 
rätt till förmånen. När den förtroendevalde haft flera uppdrag som tillsammans 
överstigit 40% av heltid anses avgångstillfället vara den dag då det uppdrag 
lämnades som gjorde att uppdragen minskade så det totalt sett understeg 40% 
av heltid.   
 
Uttaget av det ekonomiska omställningsstödet kan inte skjutas upp. Maximalt 
tre månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, räknat 
från ansökningstillfället. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 
undantag. 
 
2.2.1 Egen aktivitet  
 
För att få ekonomiskt omställningsstöd krävs det att den förtroendevalde själv 
från första dagen genomför aktiviteter i syfte att hitta egen försörjning.  



 

 
För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda 

• är inskriven på arbetsförmedlingen, eller 

• bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen, 
eller 

• har ett nytt arbete.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna bestämmelse om 
särskilda skäl föreligger.  
 
2.2.2 Intyg om egen aktivitet  
 
Den egna aktiviteten ska intygas av den förtroendevalda i samband med 
ansökan om ekonomiskt omställningsstöd. Intyg bifogas till den inskickade 
blanketten. 
  
Intyg ska även skickas in till HR-staben vid stadsledningsförvaltningen varje 
halvår. Frågor om blanketter och intyg besvaras av HR-staben. 
 
Om den förtroendevalda trots intygande inte uppfyllt vad som kan krävas som 
egen aktivitet kan den förtroendevalda bli skyldig att återbetala hela eller delar 
av det utbetalda omställningsstödet. 
  
Beslut om återbetalning fattas av Pensionsmyndigheten. 
  
2.2.3 Samordning med förvärvsinkomst  
 
Den förtroendevalda ska varje månad under andra och tredje utbetalningsåret 
lämna inkomstuppgift. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då 
förvärvsinkomsten är noll kronor. Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning 
för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte 
har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit 
kommunen tillhanda. 
 
2.2.4 Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd  
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, regionen, ett kommunalförbund eller får 
uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning. 
 
Om den förtroendevalda under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför 
arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än 
förvärvsinkomst, kan pensionsmyndigheten besluta att minska pensionen med 



 

ett uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses vara 
skälig.  
 
Pensionsmyndigheten kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet 
om den förtroendevalda dömts för brott som medfört att hen skilts från 
förtroendeuppdraget i kommunen, eller dömts för brott av sådan allvarlig art 
att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om 
hen fortfarande innehaft det.  

 
2.2.5 Retroaktiv utbetalning 
 
Maximalt tre månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt. 
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre 
månader efter avgången från uppdraget.  
 
2.2.6 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången  

• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i kommunen,  

• har minst åtta års sammanhängande uppdragstid i kommunen,  

• inte har fyllt 65 år.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan som tidigast betalas ut från 61 års 
ålder och i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Som 
längst kan det betalas ut till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalda fyller 67 år. 

 
2.2.7 Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten och samma regler 
som för ekonomiskt omställningsstöd gäller även för förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd, med följande undantag:  

• Det förlängda omställningsstödet beviljas för ett år i taget. 

• Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst.  
 
Maximalt tre månaders förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut 
retroaktivt, räknat från ansökningstillfället. 

  



 

3. Pensionsbestämmelser enligt OPF-KL  
 
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda med 
undantag av dem som vid tillträdet av uppdrag i Solna stad 
 

• har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning. 

• har rätt att uppbära egenpension enligt PRF-KL eller annat 
motsvarande regelverk, på grund av uppdrag hos Solna stad. 

• har uppnått i LAS angiven nivå, för närvarande 67 års ålder.  
 
Pensionsmyndigheten kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla och 
bestämmer i så fall villkoren för detta.  
 
Med egenpension på grund av anställning avses egenpension enligt PA-KL 
eller andra motsvarande äldre kommunala pensionsbestämmelser som 
fortsätter att gälla i Solna stad.  

 

3.1 Ålderspension  
 
Solna stad avsätter årligen av medel till förtroendevalds pension, beräknade på 
den förtroendevaldas pensionsgrundande årsinkomst.  
 
3.1.1 Små pensionsavgifter  
 
Om pensionsavsättningen för ett kalenderår är mindre än 3 procent av 
inkomstbasbeloppet avsätts dock inget belopp.  

 
3.1.2 Pensionsinformation  
 
Den förtroendevalda får information om sin ålderspension enligt OPF-KL, 
från HR-staben, en pensionshandläggare eller intranätet. Kommunens 
upphandlade pensionsadministratör kan bistå förvaltningen.  

 
3.1.3 Ansökan  
 
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av 
ålderspension senast tre månader före önskad utbetalning.  
 

  



 

3.2 Efterlevandeskydd  
 
Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att 
pensionsbehållningen kan betalas ut till efterlevande.  

 
3.2.1 Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd  
 
Den förtroendevalda ska därför samtidigt med ansökan om utbetalning av 
ålderspension, på samma blankett, ange om efterlevandeskyddet ska gälla.  
 
3.2.2 Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd  
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos staden 
om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter 
inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna 
tidsgräns.  

 
 

3.3 Familjeskydd  
 
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den 
förtroendevaldas dödsfall.  
 
3.3.1 Ansökan  
 
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos staden 
om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska ske senast 
tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall 
bevilja undantag från denna tidsgräns.  
 

 
4. Försäkringar  
 
GL-F grupplivförsäkring gäller för alla förtroendevalda som är hel- eller 
deltidssysselsatta med minst 20 procent sysselsättningsgrad. 
  
TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för förtroendevalda vid 
olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Även fritidspolitiker 
omfattas av TFA-KL under sammanträde/förrättning och vid resa till och från 
sådan. 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-07 

 KS/2022:229 
 
 
 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Solna 
stad 2023–2026 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda 2023-2026 att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Arvodeskommittén beslutade den 5 december 2022 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 2023-2026 enligt kommitténs förslag.  
 
Utifrån nuvarande reglemente har det gjorts redaktionella justeringar samt följande större 
förändringar:  
Samtliga arvoden baseras på vid varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode med första 
uppräkning tidigast 1 januari 2023.  

Procentsatsen för kommunstyrelsens presidium på heltid ändras enligt följande: 
Kommunstyrelsens ordförande  125% 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 115% 

Övriga kommunalråd på heltid 100% 

För personer med ersättning från kommunalrådspotten utgår inget rörligt sammanträdesarvode i 
kommunstyrelsen. 

Den sammanlagda ersättningen för förtroendevalda kan inte överstiga vad som utges till 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande på heltid. 

Sammanträdesarvode ska utgå i beredningar för ledamöter som inte har årsarvode. 

Inget särskilt årsarvode utgår till Råsunda förstads AB och Överjärva Gård AB på grund av att 
det är personunion med uppdraget i tekniska nämnden.  

 
 

Handlingar 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 2023-2026 
Arvodeskommittén 2022-12-05 § 7 
 
 
 
Anders Offerlind    Elin Vrij 
Tf. Stadsdirektör    Kanslichef 

I SOLNASTAD 
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Allmänna bestämmelser 

1 § 
Förtroende uppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725). 
För förtroendevalda som är kommunalråd gäller 8 § samt 10–21 §§. För de i 
bilaga F till 9 § angivna förtroendevalda som inte är kommunalråd men 
gruppledare i kommunstyrelsen råder samma begränsning av bestämmelsernas 
tillämplighet. 

Med avvikelse från vad som sägs i andra stycket ska kommunal- och 
oppositionsråd samt gruppledare i kommunstyrelsen ha rätt till samma 
ersättning for uppdraget i kommunfullmäktige, som övriga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. 

På bilaga A förtecknade uppgifter har inräknats i årsarvodena till ordförandena 
och vice ordförandena respektive gruppledarna i kommunstyrelsen och ger 
därför inte rätt till ersättning därutöver. Kommunstyrelsen får dock medge 
ersättning, om särskilda skäl föreligger. 

Arvodesersättning, traktamenten eller andra ersättningar i övrigt för deltagande 
i aktiviteter, i uppdrag med mera inklusive resor, utgår endast i de fall behörigt 
organ fattat beslut om att godkänna deltagandet. 

2 § 
Ersättningsberättigade sammanträden 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i 3–6 §§, 10 § och 12–16 §§ för: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, liksom revisorernas sammanträden. 

b) sammanträden och/eller sammankomster med kommittéer, råd, 
beredningar eller liknande. 

c) konferens, studiebesök, uppdrag som kontaktperson (så kallade 
kontaktpolitiker) eller liknande som rör kommunal angelägenhet 
och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget, efter särskilt beslut i den nämnd som den 
förtroendevalde representerar, upp till högst fem heldagar per år 
till varje ledamot/ersättare. 

d) för ledamöter/ersättare i socialnämnden upp till högst 10 
heldagar per år som adjungerade individ- och familjeutskottet 
(IFO-utskottet) efter beslut i nämnden. Noteras att 
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socialnämnden kan utse vikarierande ledamöter i IFO-utskottet 
under semesterperioder. Ordinarie ersättning utges för dessa 
möten. 

e) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen for ett 
revisionsuppdrag. 

f) beredningar unders kommunstyrelsen för ledamöter som inte 
innehar en årsarvodering. 

Ersättning till föreningsrepresentanter kan utges först efter förslag från berörd 
nämnd/råd etc. och därefter beslut om godkännande för förfarandet getts av 
kommunstyrelsen. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade 
pensions- och semesterförmåner samt föräldraledighet 

3 § 
Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast 
fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat, enligt bilaga 
B. 

4 § 
Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 

5 § 
Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
högst det belopp fullmäktige beslutat, enligt bilaga D. 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte 
på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat, 
enligt bilaga D. 
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6 § 
Ledighet och sjukfrånvaro 
Föräldraledighet för kommunalråd 
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till föräldraledighet enligt bilaga E. 

Civil- och värnplikt 
Kommunalråd och presidier som är skyldig att fullgöra civil- och värnplikt har 
rätt till ledighet under denna tid, enligt bilaga E. 

Sjukfrånvaro 
Kommunalråd och presidier kan sjukskriva sig, enligt bilaga E. 

7 § 
Särskilda arbetsförhållanden med mera. 
Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Ersättningsprinciper nedan. 

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar även tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

Grundprincipen är att förlorad arbetsförtjänst kan utges för 
sammanträdestiden plus en timme före mötet (inställelsetid) respektive en 
timme efter mötet. 

Den som begär ersättning för förlorad inkomst och som är egenföretagare ska 
styrka att inkomstens förvärvande inte kan ske på annan tid än det som är 
sammanträdestiden. 

Förtroendevald som önskar ersättning för mer tid än enligt grundprincipen, ska 
inge särskild ansökan om detta. Det är kommunstyrelsen (arbetsutskottet) som 
fattar beslut om ersättning utöver ordinarie ersättningsprinciper.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 
eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.  

Om oenighet uppstår om rätten till ersättning avgörs frågan ytterst av 
kommunstyrelsen (arbetsutskottet). 
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Arvoden 

8 § 
Årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid för kommunen kallas 
kommunalråd och har rätt till årsarvode med belopp som kommunfullmäktige 
beslutat, enligt bilaga, F. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på minst 40 % av heltid för 
kommunen får kallas kommunalråd. Årsarvodet för kommunalrådsuppdrag ska 
motsvara tjänstgöringsgraden multiplicerat med arvodet för 
heltidskommunalråd, bilaga F. 

Förtroendevald med kommunalrådsuppdrag har även rätt till arvode för 
presidieuppdrag. Arvodet för presidieuppdrag tillkommer då utöver aktuellt 
arvode som kommunalråd, bilaga F 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutat, enligt bilaga, F utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

Förtroendevald som lämnar årsarvoderat förtroendeuppdrag under 
tjänstgöringsperioden får uppbära arvode till och med den månad avgång sker. 
Motsvarande gäller för tillträdande förtroendevald som därmed uppbär arvode 
från och med den månad tillträde sker. 

Har ersättare utsetts för förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars 
är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid, får ersättaren årsarvode, 
enligt av kommunfullmäktige beslutade grunder baserat på tjänstgöringstiden. 

Detta årsarvode till tjänstgörande ersättare utgår under tjänstgöringstiden i 
stället för annat årsarvode, vartill ersättaren kan vara berättigad för uppdrag i 
samma styrelse eller nämnd. 

9 § 
Begränsat arvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag för kommunen på mindre än en 
betydande del av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som 
fullmäktige beslutat, enligt bilaga F. 

Förtroendevalda som i övrigt fullgör sina uppdrag för kommunen på mindre 
än 40 % av heltid kan få ersättning enligt vad som framgår av § 8 bilaga F. För 
dessa gäller i övrigt samma regler som för deltids kommunalråd. 
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10 § 
Arvode för sammanträden 
Förtroendevalda (med undantag vad gäller kommunstyrelsen för de som anges 
i bilaga F.) har rätt till ersättning per sammanträde eller per dag för 
sammanträde eller motsvarande med belopp som fullmäktige beslutat, enligt 
bilaga G. Arvodet kan komma att reduceras vid missbruk av bestämmelsen.  

Maximigräns för arvode på en och samma dag 
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det 
som fullmäktige beslutat, enligt bilaga G. Notera att när möte passerar midnatt 
(kl. 24.00) så räknas den sammanlagda tiden för den dag då mötet påbörjades. 
Det går således inte att påbörja en ny ersättningsperiod efter kl. 24.00 för 
samma möte som påbörjades dagen före. 

11 § 
Kommunal pension 
För förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
det av kommunfullmäktige antagna pensionsreglementet. 

Ersättning för kostnader 

12 § 
Resekostnader 
För resor till och från sammanträden eller motsvarande utanför kommunen 
(såväl inom som utom Stockholmsregionen) utgår traktamente och 
resekostnadsersättning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

13 § 
Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas med styrkt kostnad genom uppvisande av kvitto eller likvärdig 
handling. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i förskola eller i 
fritidshem.  
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14 § 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller som är svårt sjuk och som vistas i den 
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med styrkt kostnad genom 
uppvisande av kvitto eller likvärdig handling. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. Inte heller om tillsynen sker genom offentlig tillhandahållen 
service. 

15 § 
Förtroendevalds särskilda kostnader orsakade av 
funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som beror på funktionsnedsättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri 
ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med styrkt kostnad 
genom uppvisande av kvitto eller likvärdig handling. 

16 § 
Övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i 12–15 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
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Gemensamma bestämmelser 

17 § 
Hur man begär ersättning 
För att fä ersättning enligt 3–5, 7 §§ och 12–16 §§ ska den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

För att få ersättning enligt 6 § ska den förtroendevalda göra en anmäla till 
stadsledningsförvaltningen, enligt bilaga E. 

18 § 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

19 § 
Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen (arbetsutskott). 

20 § 
Justering av ersättningsbelopp 
Ersättningar i denna bestämmelse justeras genom följsamhet mot 
riksdagsmannaarvodet.  

21 § 
Utbetalning 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. 
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 

Bilaga A 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandens 
och vice ordförandens årsarvode; 
• Sammanträden med samtliga utskott och beredningar. 
• Överläggning med förtroendeman, tjänsteman eller annan 
• Genomgång och beredning av ärenden 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 
• Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, 

studieresa, kurs eller liknande inom stockholmsregionen 
• Sammankomst med kommunens pensionärsråd, kommittéer eller liknande 

möten som är kopplade till nämnduppdraget. 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 

handling 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt 
• Utövande av i lag reglerad beslutsfunktion (såväl i utskott som s.k. 

ordförandebeslut) 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 
• Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvode till 
gruppledare i kommunstyrelsen; 
• Sammanträden med samtliga utskott och beredningar 
• Överläggning med förtroendeman, tjänsteman eller annan 
• Genomgång och beredning av ärenden 
• Andra genomgångar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
• Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, 

studieresa, kurs eller liknande inom stockholmsregionen 
• Rutinmässigt följande av kommunförvaltningens arbete 
• Besök på förvaltningar för information mm 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 
• Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder  



13 

Bilaga B 
Förlorad arbetsinkomst 

I Verifierat belopp 

II Schablonberäknat belopp: 

a) sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar 

    165 timmar = ersättning/timme 

b) sjukpenning/dag x 110 % x 365 dagar 

       260 dagar = ersättning/dag 

       halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50 % 

Bilaga C 
Förlorad pensionsförmån 
Verifierat belopp 

Bilaga D 
Förlorad semesterförmån 

I Verifierat belopp: 

a) förlorad semesterersättning: 13 % på utbetald 
ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 

b) förlorade semesterdagar: samma som förlorad 
arbetsinkomst/dag 

II Schablonberäknat belopp: 
 

Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Bilaga E 
Ledighet och sjukfrånvaro 

Föräldraledighet 
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till föräldraledighet enligt 
bestämmelserna i kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB) § 29 
Föräldraledighet.  
Vid föräldraledighet reduceras kommunalrådsarvodet i samma omfattning 
som föräldraledigheten avser (föräldraledighet på 20 procent av heltid 
medför avdrag med 20 procent av heltid etc.). Kommunalråd med 
tjänstgöringsgrad på 100 procent kan således vara föräldraledig på 100 
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procent, medan kommunalråd på 50 procent kan vara föräldraledig på 50 
procent av heltid (d.v.s. hela kommunalrådsuppdraget). 
Vid föräldraledighet som avser kortare tid och som inte sammanhängande 
överstiger två månader anmäls ingen ersättare. Om föräldraledigheten 
överstiger två sammanhängande månader kan en ersättare som 
kommunalråd anmälas. Ersättaren ska då, under tiden för föräldraledigheten, 
tillfälligt även ersätta kommunalrådet på dennes 
gruppledaruppdrag/presidieuppdrag. Ersättaren anmäls av 
kommunfullmäktige och nomineras av samma parti. 

Föräldraledighet för presidium 
De personer som innehar ett uppdrag i ett presidium kan vara föräldralediga 
från uppdraget. Vid föräldraledigheten reduceras det fasta presidiearvodet 
motsvarande den tidsperiod som presidialen är frånvarande. Kommunalråd 
som är föräldraledig från presidieuppdrag ska också vara föräldraledig från 
kommunalrådsuppdraget.  
Vid föräldraledighet som avser kortare tid, som inte överstiger 
sammanhängande två månader, anmäls ingen ersättare. Då tjänstgör 1:e och/ 
eller 2:e vice ordförande inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. 
Om föräldraledigheten överstiger två sammanhängande månader kan 
kommunfullmäktige anmäla ersättare. Denne anmäls, om ej synnerliga skäl 
däremot finns, från samma parti Om ersättare inte utses har 1:e vice 
ordförande rätt till ordförandearvode under föräldraledighetstiden. 

Anmäla om föräldraledighet 
Kommunalråd ska anmäla föräldraledighet till stadsdelsförvaltningens 
kansli. Detsamma gäller presidieupprdag. Detta ska, enligt bestämmelser 
(AB), ske senast 3 månader innan föräldraledigheten 

Civil- och värnplikt 
Kommunalråd och presidial som är skyldig att fullgöra civil- och värnplikt 
har rätt till ledighet under denna tid. Under ledigheten utges ingen ersättning 
från Solna stad. Överstiger plikten två månader får en ersättare anmälas till 
uppdraget/ en. 

Sjukfrånvaro 
Kommunalråd och presidier kan sjukskriva sig genom anmälan till 
stadsledningsförvaltningen kansli. 
Vid sjukskrivning tillämpas samma principer för ersättare som gäller vid 
föräldraledighet. 
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Bilaga F 
8 § Arvode (kommunalråd heltid/deltid) 
För att benämnas kommunalråd i Solna, ska den förtroendevalde ha uppdrag 
hos staden på heltid eller deltid. Kommunalråd ska inneha ett kommunalt 
presidieuppdrag i minst en nämnd/styrelse i staden, alternativt ha ett uppdrag 
som gruppledare i kommunstyrelsen. Ett kommunalråd har dock inga andra 
befogenheter än övriga ledamöter i styrelsen och nämnder, eller vad som följer 
med rollen som ordförande.  

För att kallas kommunalråd i Solna stad ska den förtroendevaldes uppdrag 
omfatta minst 40 procent av heltid. Uppdragen utförs för Solna stad oavsett 
om den förtroendevalde tillhör en politisk majoritet eller minoritet i staden.  

Uppdrag för Solna stad som kommunalråd hindrar inte kommunalråd från att 
även kunna ha politiska uppdrag i andra organisationer och sammanhang, även 
för uppdrag i delägda kommunala bolag, och/eller kommunalförbund. 

Kommunalråd – kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice 
ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid. I uppdraget 
ingår att följa och driva de frågor och ärenden som kommunstyrelsen är 
ansvarig för enligt det reglemente som kommunfullmäktige har fastställt. 
Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är också gruppledare 
för sitt parti i kommunstyrelsen. 

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är 125% av vid varje tillfälle 
gällande riksdagsmannaarvode. 

Arvodet till kommunstyrelsens 2:e viceordförande på heltid är 115% av vid 
varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode. 

Kommunalråd – gruppledare i kommunstyrelsen 
Övriga partier i kommunstyrelsen, ska utse varsin gruppledare bland sina 
ledamöter i kommunstyrelsen. Om ett parti enbart är representerat av en 
ersättare får denne utses till gruppledare. 

Samtliga gruppledare ska ha uppdrag på minst 30 procent av heltid och 
inriktningen är att var och en ska ha minst ett ytterligare presidieuppdrag i 
någon av nämnderna.  

Vid byte av gruppledare under mandatperioden erhåller den nya gruppledaren 
ersättning från den 1:a nästkommande månad. Inget parti kan ha mer än en 
gruppledare, som för ersättning under samma tidsperiod 

För personer med ersättning från kommunalråds potten utgår inget rörligt 
sammanträdesarvode i kommunstyrelsen. 
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Övriga kommunalrådsuppdrag 
Det kan, förutom ovanstående, fördelas uppdrag till ytterligare kommunalråd. 

Villkoren för att kunna ha ett kommunalrådsuppdrag är en tjänstgöringsgrad 
som minst uppgår till 40% av heltid. För att ha ett kommunalrådsuppdrag 
måste den förtroendevalde därutöver även uppbära presidieuppdrag i minst en 
nämnd. 

Ersättning till kommunalråd 
Samtliga kommunalråd har utöver ovanstående ersättningar även rätt till såväl 
inläsningsarvode som sammanträdesersättningar för uppdraget i 
kommunfullmäktige. 

Arvodet till kommunalråd är 100 procent av det vid varje tillfälle gällande 
riksdagsmannaarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden. (Undantaget 
separat bestämmelse för KSO respektive 2:e vice KSO för vilka gäller 125 
respektive 115 procent av riksdagsmannaarvodet.) 

För de som har ersättning som kommunalråd sker ingen avräkning mot 
ersättning för andra kommunala uppdrag, såsom nämnder, kommittéer, råd, 
beredningar, styrelser, stiftelser, bolag som är helägda av staden eller andra 
uppdrag där personen särskilt har utsetts. För de som har ersättning som 
kommunalråd utgår dock inget rörligt sammanträdesarvode i 
kommunstyrelsen. 

De samlade uppdragen ger en tjänstgöringsgrad som ligger till grund för den 
totala ersättningsnivån. Den sammanlagda ersättningsgraden kan dock för 
KSO inte överstiga vad som utges till KSO på heltid och för övriga inte 
överstiga vad som utges till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande på heltid. 
Vid tillämpning av denna begränsningsregel beaktas inte eventuellt uppdrag i 
kommunfullmäktige.  

För det parti som ska ha posten som 1:e vice ordförande, respektive 2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen är inriktningen att samla presidieuppdrag som 
tilldelats partiet så att det sammantagna uppdraget omfattar heltid.  

För uppdrag i delägda kommunala bolag, kommunalförbund eller regionala 
organ, där staden inte direkt eller indirekt svarar för arvodet, har kommunalråd 
rätt att ta emot arvode utöver det ovan nämnda.  

Utbetalning av arvoden 
Utbetalning av arvoden sker enligt § 21 med en tolftedel per månad. Arvodena 
enligt denna bilaga F, belastar den av kommunfullmäktige fastställda 
budgetramen för kommunstyrelsen. 
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Rätt till ledighet 
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt till ledighet i följande utsträckning;  
32 dagar/år utan krav på nedsättning av arvodet. Semesterersättning ingår i 
månadsarvodet och tillkommer därför inte vid ledighet. 
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Bilaga G 
Begränsat arvode (årsarvode för uppdrag på mindre än heltid) 
Arvodena 2023 baseras i samtliga fall på en bestämd andel av aktuellt 
riksdagsmannaarvode. Andelen baseras på arvodet 2022 och en justering av 
riksdagsmannaarvodet gör att stadens arvode följer den justerade nivån från 1 januari 2023.  

I ordförandenas årsarvode har inräknats uppgifter enligt bilaga till 1 §. För de i bilagan 
angivna uppgifterna utbetalas ej ytterligare ersättning. 

ORDFÖRANDE      År 2022  År 2023 * 
Kommunfullmäktige       90 784 kr  10,5% 
Kommunrevisionen       38 822 kr    4,5% 

Nämndgrupp 1 
Kommunstyrelsen   1 235 400 kr  ** 
Socialnämnden       236 486 kr  27,5% 

Nämndgrupp 2 
Byggnadsnämnden     185 153 kr  21,5% 
Skolnämnden      185 153 kr  21,5% 
Omvårdnadsnämnden     185 153 kr  21,5% 
Kultur- och fritidsnämnden    185 153 kr  21,5% 
Tekniska nämnden     185 153 kr  21,5% 

Nämndgrupp 3 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   133 849 kr  15,5% 
Kompetensnämnden     133 849 kr  15,5% 
Förskolenämnden     133 849 kr  15,5% 

Övriga nämnder 
Valnämnden ***       27 071 kr    3,2% 
Överförmyndarnämnden      71 672 kr    8,3% 

Rådgivande organ 
Pensionärsrådet       29 351 kr    3,4% 
Rådet för Funktionshinderfrågor     29 351 kr    3,4% 

Kommittéer 
Arvodeskommittén       10 931 kr    1,2% 
Internationella kommittén      38 822 kr    4,5% 

* andel av vid varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode. Följsamhet enligt § 
20 med första uppräkningen av riksdagsmannaarvodet löpande efter 1 januari 
2023. 

**Ersättning som kommunstyrelsens ordförande, enligt bilaga F § 8. 

***Årsarvode till valnämndens ordförande utbetalas endast vid valår eller när 
val eller folkomröstningar blir aktuella. 
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1:E VICE ORDFÖRANDE  
I 1:e vice ordförandenas årsarvoden har inräknats uppgifter enligt bilaga till 1 §. För de i 
bilagan angivna uppgifterna utbetalas ej ytterligare ersättning. 

1:E VICE ORDFÖRANDE  År 2022  År 2023* 
Kommunfullmäktige      43 959 kr    5,1% 
Kommunrevisionen     25 234 kr    2,9% 

Nämndgrupp 1  
Kommunstyrelsen   141 910 kr  16.5% 
Socialnämnden    141 910 kr  16,5% 

Nämndgrupp 2 
Byggnadsnämnden   111 092 kr  12,9% 
Skolnämnden    111 092 kr  12,9% 
Omvårdnadsnämnden   111 092 kr  12,9% 
Kultur- och fritidsnämnden  111 092 kr  12,9% 
Tekniska nämnden   111 092 kr  12,9% 

Nämndgrupp 3 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  80 272 kr   9,3% 
Kompetensnämnden    80 272 kr   9,3% 
Förskolenämnden    80 272 kr   9,3% 

Övriga nämnder 
Valnämnden **    18 246 kr   2,1% 
Överförmyndarnämnden   46 586 kr   5,4% 

Kommittéer 
Arvodeskommittén    7 106 kr   0,8% 
Internationella kommittén    23 293 kr   2,7% 

* andel av vid varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode. Följsamhet enligt § 
20 med första uppräkningen av riksdagsmannaarvodet löpande efter 1 januari 
2023. 

**Årsarvode till valnämndens 1e vice ordförande utbetalas endast vid valår 
eller när val eller folkomröstningar blir aktuella. 
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2:E VICE ORDFÖRANDE 
I 2:e vice ordförandenas årsarvoden har inräknats uppgifter enligt bilaga till 1 §. För de i 
bilagan angivna uppgifterna utbetalas ej ytterligare ersättning. 

2:E VICE ORDFÖRANDE  År 2022 År 2023* 
Kommunfullmäktige     36 894 kr    4,3% 
Kommunrevisionen     23 166 kr    2,7% 

Nämndgrupp 1 
Kommunstyrelsen   153 753 kr  17,9% 
Socialnämnden    153 753 kr  17,9% 

Nämndgrupp 2 
Byggnadsnämnden   120 349 kr  14,0% 
Skolnämnden    120 349 kr  14,0% 
Omvårdnadsnämnden   120 349 kr  14,0% 
Kultur- och fritidsnämnden  120 349 kr  14,0% 
Tekniska nämnden   120 349 kr  14,0% 

Nämndgrupp 3 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   86 961 kr  10,1% 
Kompetensnämnden     86 961 kr  10,1% 
Förskolenämnden     86 961 kr  10,1% 

Övriga nämnder 
Valnämnden ***     16 843 kr    1,9% 

Kommittéer 
Arvodeskommittén       6 558 kr    0,7% 
Internationella kommittén    23 293 kr    2,7% 

*Andel av aktuellt kommunalrådsarvode. Följsamhet enligt § 20 med första 
uppräkningen av riksdagsmannaarvodet löpande från och med 1 januari 2023 

**Ersättning som kommunstyrelsens 2.e vice ordförande, enligt bilaga F § 8. 

***Årsarvode till valnämndens 2:e vice ordförande utbetalas endast vid valår 
eller när val eller folkomröstningar blir aktuella. 
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      År 2022  År 2023* 
Årligt inläsningsarvode** 
LEDAMÖTER 
Kommunfullmäktige   43 003 kr  5,0% 
Kommunrevisionen   53 754 kr  6,2% 
Kommunstyrelsen   73 821 kr  8,6% 
ERSÄTTARE 
Kommunfullmäktige   21 502 kr  2,5% 
Kommunstyrelsen   50 887 kr  5,9% 

Arvode för sammanträde m.m. År 2022  År 2023* 
Enkelt sammanträdesarvode***       896 kr  0,1% 
Dubbelt sammanträdesarvode     1 792 kr  **** 

Bilaga H 
Barntillsynskostnader   Styrkt kostnad 
Bilaga I 
Kostnader för vård och tillsyn 
 av funktionsnedsatt eller svårt sjuk Styrkt kostnad 
Bilaga J 
Förtroendevalds särskilda kostnader 
Till följd av funktionsnedsättning Styrkt kostnad 

*Andel av aktuellt kommunalrådsarvode. Följsamhet enligt § 20 med första 
uppräkningen av riksdagsmannaarvodet löpande från och med 1 januari 2023 
** Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunrevisionen och 
kommunstyrelsen har rätt till inläsningsarvodet 

***Enkelt sammanträdesarvode utgår vid sammanträden med mera som varar 
upp till och med 4 timmar. 

****Dubbelt sammanträdesarvode är maximerat till 2 x Enkelt 
sammanträdesarvode (kl. 00.00-24.00) oavsett antal sammanträden med mera. 
Maximeringen avser summan av sammanträden med mera hos kommunen och 
i kommunens företag. Den enskilde förtroendevalde ansvarar för att högre 
sammanträdesarvode än det fastställda maximibeloppet inte uttages. Notera att 
när möte passerar midnatt (kl. 24.00) så räknas den sammanlagda tiden för det 
dygn då mötet påbörjades. Det går således inte att påbörja en ny 
ersättningsperiod efter kl. 24.00 för samma möte som påbörjades dagen före.  
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Ersättning för uppdrag i Solna kommuns företag 2023 - 
2026 
Med Solna kommuns företag avses dels Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 
(inklusive Solnabostäder AB), dels de av kommunen helägda aktiebolagen, 
nämligen Råsunda Förstads AB, Överjärva Gård AB och Solna Vatten AB. 

För uppdrag i företagen ska tillämpas "Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Solna kommun 2023–2026", varvid vad som 
inom kommunen gäller med avseende på nämnds ordförande och vice 
ordförande även ska gälla med avseende på företags styrelseordförande och 
vice ordförande. 

Följande årsarvode utbetalas  År 2022  År 2023* 
Stiftelse 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna inkl. dotterbolaget Solna bostäder  
Ordförande   182 152 kr  21,5% 
1:e vice ordf.     80 152 kr    9,3% 
2:e vice ordf.   120 409 kr  14,0% 
Lekmannarevisor    24 129 kr    2,8% 

Stiftelsen Filmstaden Kultur 
Ordförande      11 945 kr    1,30% 

Solna Vatten AB 
Ordförande      40 256 kr    4,6% 
1:e vice ordf.      24 153 kr    2,8% 
2:e vice ordf.      26 166 kr    3,0% 
Lekmannarevisor    12 064 kr    1,4% 

Bolag (ägardirektiv) 
Råsunda Förstads AB ** 
Ordförande 
1:e vice ordf. 
2:e vice ordf. 
Lekmannarevisor 

Överjärva Gård AB** 
Ordförande 
1:e vice ordf. 
2:e vice ordf. 
Lekmannarevisor 

*Andel av aktuellt kommunalrådsarvode. Följsamhet enligt § 20 med första 
uppräkningen av riksdagsmannaarvodet löpande från och med 1 januari 2023 

**Personunion med tekniska nämnden 
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Övrigt 
Stiftelsen Filmstadens Kultur 
Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesarvoden som fastställts i dessa 
bestämmelser gällande under perioden 2023–2026 även ska tillämpas vid 
arvodering av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Filmstaden Kultur. Inga 
andra förmåner utges i stiftelsen.  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-12-05   
 SID 5 (5) 

 

 Signatur  
 
 

§ 7 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Solna stad 2023-2026 
 

Beslut 
Arvodeskommittén föreslår att kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda 2023-2026. 

Arvodeskommittén beslutar att det inom två år ska göras en översyn av 
arvodesreglementet. 

Sammanfattning 
Följande större förändringar i föreliggande arvodesreglemente ligger som underlag till 
sammanträdet: 

Samtliga arvoden baseras på vid varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode med första 
uppräkning tidigast 1 januari 2023.  

Procentsatsen för kommunstyrelsens presidium på heltid ändras enligt följande: 
Kommunstyrelsens ordförande  125% 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 115% 

Övriga kommunalråd på heltid 100% 

För personer med ersättning från kommunalråds potten utgår inget rörligt 
sammanträdesarvode i kommunstyrelsen. 

Den sammanlagda ersättningen för förtroendevalda kan inte överstiga vad som utges 
till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande på heltid. 

Sammanträdesarvode ska utgå i beredningar för ledamöter som inte har årsarvode. 

Inget särskilt årsarvode utgår till Råsunda förstads AB samt Överjärva Gård AB på 
grund av personunion med tekniska nämnden.  

Yttrande 
Anders Ekegren (L) lämnar yttrande enligt bilaga 1.  
 

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 56809SE



Bilaga 1 till Arvodeskommitténs protokoll 2022-12-05 § 7 

 

Liberalerna Solna   Solna 

    2022-12-06 

 

 

 

Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande vid arvodeskommitténs sammanträde 2022-12-05, punkten 4 
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Solna stad 2023-2026. 

 

Arvodeskommitténs uppgift är ta fram förslag på arvoden för de kommunalt förtroendevalda för 
kommande mandatperiod. Förslaget fastställs av kommunfullmäktige. 

Tidigare arvodeskommittéer har lagt ner ett omfattande arbete på att gå igenom arvodesstrukturen 
för kommunalråd, ordförande för nämnder, styrelser, rådgivande organ, kommittéer, bolag och 
andra organ. Översynen har inneburit ett omfattande arbete där olika jämförelser har gjorts och olika 
förslag på förändringar har diskuterats och ibland har detta medfört förändringar. 

Något liknande arbete har inte gjorts i år. I princip är det endast en viss mindre uppräkning som har 
gjorts av arvodena. 

Majoriteten har anfört att någon analys inte har hunnit ske på den korta tid man har haft på sig och 
man måste få erfarenhet från hur arbetsbelastningen i vissa politiska organ kommer att bli. 

Liberalerna delar inte denna uppfattning. Arvodeskommitténs arbete hade kunnat påbörjats tidigare 
och bedrivits mer skyndsamt. Kommittén har endast haft två sammanträden 16 november och 6 
december och det har inte funnits något intresse från majoriteten att lägga in flera möten för att 
genomföra sitt arbete. 

I arvodeskommittén finns det flera personer, såväl inom majoriteten som oppositionen, som har en 
gedigen erfarenhet från Solna stads olika politiska organ. Oftast är det tre partier som finns 
representerade i presidierna, så det finns en bred kunskap inom alla partier om omfattningen av det 
arbete som sker i nämnder och styrelser. Dessutom har två partier, Centerpartiet och Miljöpartiet, 
haft ordförandeposter under den gångna mandatperioden och kommer att även ha det under den 
kommande. Så kunskapen finns. 

Det finns därför ingen anledning att inte genomföra eventuella förändringar redan nu. Det finns 
ingen anledning att avvakta arbetet och flytta fram en översyn av bestämmelserna om ersättning i 
två år som majoriteten föreslår. 

För Liberalerna 

 

Anders Ekegren 

Comfact Signature Referensnummer: 56809SE



 

SID 1 (2) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-08 

 KS/2022:232 
   

Justering av avtal om bostadsanvisning med Bostadsstiftelsen 
Signalisten i Solna 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta att uppdra till stadsledningsförvaltningen att revidera avtalet om 
bostadsanvisning i enlighet med tjänsteskrivelsen.  
 

Sammanfattning 
Solna stad har sedan 2018 ett avtal med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna i syfte att få tillgång 
till bostäder och/eller att få anvisa personer till lediga lägenheter. Det omfattar sociala lägenheter, 
träningslägenheter, handikapplägenheter och LSS-lägenheter, samt lägenheter till nyanlända. 
Därutöver har staden anlitat Signalisten som förvaltare av de tillfälliga bostäderna för nyanlända 
som bosätts på Bredkilsbacken.  
 
Regleringen av olika typer av kontrakt återfinns i avtalets punkt 5. Där framgår att kontrakt för 
tillfälliga bostäder för nyanlända i Signalistens bestånd ska omfatta högst två år. Detsamma gäller 
kontrakt för bostäder som Signalisten hyr ut i stadens modulbostäder på Bredkilsbacken. Det har 
trots det i vissa fall medgetts kortare förlängningar av kontrakten för att underlätta den enskildes  
etablering eller den enskildes hälsa. Grundprincipen, som även gällt familjer med barn i förskola 
eller skola, har dock varit att tillfälliga kontrakt gäller under etableringstiden, det vill säga två år. 
 
Med hänvisning till barnens bästa finns särskilda skäl att familjer med barn ska erbjudas längre 
kontrakt än två år i syfte att underlätta för barn och unga som har plats i förskola, har påbörjat 
utbildning i en grundskola eller ett ungdomsgymnasium, att kunna fullfölja sin utbildning utan att 
behöva byta skola. Kontrakten med familjer bör därför tecknas på upp till totalt fyra år. Då en 
permanent bostadslösning är att föredra, ska arbetet samtidigt stärkas för att lösa bostadsbehovet 
för en längre tid, vilket samtidigt kan minska behovet av tillfälliga bostäder.   
 
Även nyanlända solnabor som inte har familj kan av särskilda skäl, som exempelvis att kunna 
avsluta en pågående yrkesutbildning, en arbetsmarknadsåtgärd eller en pågående praktik som gör 
personen anställningsbar, kunna få förlängning av sitt kontrakt för att avsluta insatsen. En 
pågående behandling på sjukhus får även anses vara ett särskilt skäl. Kontrakt ska kunna 
förlängas för den tid som det är nödvändigt att avsluta en insats, dock högst 12 månader i taget.         
 
För att möta behovet av att få nyanlända i arbete avser förvaltningen för arbetsmarknad- kultur 
och fritid parallellt att, inom ramen för Solnamodellen, påskynda insatser i etableringens 
inledning, anordna studievägledning och vägledning i att söka arbete samt verka för strukturerade 
kontakter med näringslivet.        
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att revidera avtalet om 
bostadsanvisning med Signalisten i enlighet med vad som framförts i denna tjänsteskrivelse. 
 
Anders Offerlind   Katarina Påhlman  
Tf Stadsdirektör   Förvaltningschef AKF  
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
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Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Solna stads lokala 
ordningsföreskrifter med revideringar i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Solna centrum har inkommit med begäran om att det hundförbud som gällt i Solna centrum ska 
utgå ur de lokala ordningsföreskrifterna. Den paragraf med särskilda bestämmelser för offentliga 
utrymmen i inomhuscentrum innehöll i övrigt en bestämmelse om lotteriförsäljning och 
framkomligheten för funktionshindrade. Lotteriförsäljningen kan centrum själva ha regelverk för 
och framkomligheten för funktionshindrade är lagstadgad. Bedömningen är därför att hela 
paragrafen kan utgå ut de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
I övrigt har stadsledningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen genomfört en 
allmän översyn av de lokala ordningsföreskrifterna. Det har lett till några förtydliganden om 
tillståndsplikten, men även lite språkliga justeringar. Området där det råder förbud mot 
ambulerande försäljning har reviderats då det tidigare bedömts vara för stort. Liksom tidigare kan 
tillstånd ges inom det aktuella området i undantagsfall. Det sker exempelvis i samband med 
arrangemang på Friends Arena och inom särskilda områden som staden och polisen enats om. 
 
Vi föreslår att de lokala ordningsföreskrifterna fastställs. 
 
 
 
Anders Offerlind   David Nordin 
Tf Stadsdirektör   Stadsmiljöchef, Tekniska förvaltningen 
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Solna stads lokala ordningsföreskrifter 
 
Kommunfullmäktige i Solna stad har den x december 2022 § xxx beslutat om revideringar av 
stadens lokala ordningsföreskrifter. Föreskrifterna träder ikraft samma dag som Länsstyrelsen i 
beslut meddelat att föreskrifterna inte strider mot lag.  
 
Inledning  
Dessa lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Solna stad, med syfte att 
säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Solna stad. De lokala 
ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelserna som finns i 
ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som 
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden. Kompletterande 
bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan lagstiftning, t.ex. i Miljöbalken och i 
lagen (1998:814) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
Definitioner  
 
Allmän plats 
Allmän plats är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är 
sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats som enligt gällande detaljplan angetts 
som allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och 
sköts av kommunen.  
 
Offentlig plats 
Uttrycket offentlig plats nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig 
plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän 
plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara 
utrymmen som används för gång-, cykel-, eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 
privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla 
offentliga platser.  
 
Platser som likställs med offentlig plats 
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala 
ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna 
bestämma att vissa angivna platser ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga 
eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är 
tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. 
gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller frisluftsliv liksom badplatser, 
järnvägsområden och begravningsplatser.  
 
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Solna har kommunen i § 3 beskrivit vissa områden som ska 
likställas med offentlig plats.  
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10 första stycket, §§ 11-
13, § 14 första stycket, §§ 16- 19, §§ 21-22 samt §§ 26-28 döms till penningböter enligt 3 kap.  
22 § 2 st ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också föreskrifter om föreläggande och förverkande.  
 
Avgift för att använda offentlig plats  
För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan plats, som 
kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen och som står under kommunens förvaltning, har  
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. Grunderna för beräkning av avgiften har beslutats av 
kommunfullmäktige.  
 
Andra områden med särskilda bestämmelser  
 
Naturreservat 
Det finns tre naturreservat i Solna med egna föreskrifter som reglerar användningen av 
områdena.  
 
Råstasjöns naturreservat och Igelbäckens naturreservat är två kommunala naturreservat och 
Ulriksdals naturreservat är ett statligt naturreservat. 
 
Inomhuscentrum 
Det finns ett antal centrumanläggningar under tak i Solna. Områdena är att betrakta som offentlig 
plats, men fastighetsägarna fastställer egna ordningsregler för sin centrumanläggning. 
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
 
§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Solna kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i § 25 har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.  
 
 
§ 2  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 
§ första stycket p. 1-4 ordningslagen om inget annat anges. För områden som kommunen har 
upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 
§ 3  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Området runt Råstasjön, 
Nya begravningsplatsen Ulriksdal, Solna kyrkogård och Stockholms norra begravningsplats, 
Brunnsvikens norra strand med Tivoli, Överjärva (begränsat av stambanan), Uppsalavägen samt 
Ulriksdals slottsområde och Haga slottsområde.  
 
 
§ 4  
Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt § 6, § 7, § 8, §9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, 
§ 25 och § 26 ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. Under förutsättning att polismyndigheten, i 
enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse från tillståndsplikten beträffande offentliga 
tillställningar, kan beslut som avser egna arrangemang i inomhuscentrum fattas av 
centrumledningen och/eller en förening av företagare inom respektive centrum. Under 
förutsättning av att polismyndigheten, i enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse 
från tillståndsplikten beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som berör tillstånd inom 
Ulriksdals eller Haga slottsområden av Kungl. Djurgårdens Förvaltning. 
  
 
Lastning av varor m.m.  
§ 5  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom  
damm, spill, buller eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att 
brandposter, brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och gång- eller cykeltrafik blockeras 
eller hindras, eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m.  
§ 6  
Upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Den som är ansvarig för 
verksamheten ska alltid se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet.  
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Störande buller  
§ 7  
Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, hämtning av avfall, 
eller liknande aktivitet som bullrar, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan klockan 
22.00 - 07.00. Tillståndsplikten för arbeten under ovan angivna tider gäller dock inte snöröjnings- 
och halkbekämpningsarbeten.  
 
 
Containrar och liknande behållare  
§ 8  
För uppställning av en (eller flera) container, återvinningsbehållare, säckar för byggmaterial eller 
liknande behållare på allmän plats, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Ägaren till 
behållaren som ställs upp på offentlig plats, eller den som är i ägarens ställe, är skyldig att tydligt 
märka containern eller behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. Container, återvinningsbehållare eller liknande behållare ska förses med 
erforderliga reflexer.  
 
Markiser, flaggor och skyltar  
§ 9  
Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,50 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,60 meter. Skyltar får inte heller placeras på gångbana på sätt som i övrigt 
försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra. Skyltar, banderoller eller 
liknande får inte placeras så att de vetter mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafik, 
gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning och säkerhet.  
 
 
Affischering  
§ 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats och därmed 
utgör en fara för ordning och säkerhet. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, 
pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  
 
 
Högtalarutsändning  
§ 11  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser och därmed utgör en fara för ordning och säkerhet, t.ex. i trafiken eller liknande, får inte 
ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.  
 
 
Insamling av pengar  
§ 12  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
 
 
 

-
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Förtäring av alkohol m.m.  
§ 13  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område som avgränsas av 
Spårområdet (Hagalund 4:1) från Solna station (inklusive bron vid södra utgången samt Målbron 
vid norra utgången) förbi Friends Arena, utmed Råsta strandväg fram till spårområdet möter 
Sjövägen. Vidare längs Sjövägen, Östervägen, Vintervägen, Råsundavägen, via Stråket, 
Stråkvägen, Parkvägen, Idrottsgatan (vilket innefattar Råsunda Torg), Solnavägen, till 
Spårområdet för tvärbanan (utmed Frösundaleden), Ankdammsgatan, Huvudstagatan, 
Hannebergsgatan, Skytteholmsvägen till gång- och cykelvägen mellan kvarteren Skytten och 
Vimpeln, därefter gång- och cykelvägen i anslutning till kvarteret Vimpeln utmed gränsen för 
kvarteret Hanneberg till Hannebergsgatan och denna gata utmed kvarteret Smaragden ner mot 
Centralvägen, därefter utmed kvarteret Smaragden och kvarteret Diamanten fram till 
Centralvägen, vilket därmed innefattar Eric Grates park, därefter Centralvägen, Solnavägen, 
Frösundaleden till Solna station. Signalbron, vägbron som förbinder Kolonnvägen med Friends 
Arena via Signalbron samt sträckan Kolonnvägen fr o m rondellen vid Gårdsvägen hela vägen 
fram till korsningen Enköpingsvägen. Området är markerat på bifogad karta (område A och B).  
 
Det är inte heller tillåtet att förtära spritdrycker, vin eller starköl på begravningsplatser, som i § 3 i 
dessa föreskrifter har jämställts med offentlig plats, annat än i samband med tillåten 
alkoholservering.  
 
 
Ambulerande försäljning  
§ 14  
Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa 
föreskrifter jämställs med offentlig plats eller inom det område som är markerat i bilagd karta 
(område B). Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 
kap. 1 § ordningslagen. Från vad som i första stycket anges äger polismyndigheten rätt att medge 
undantag.  
 
Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§15 
För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats i syfte att 
hyra ut dem krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 § Ordningslagen (1993:617). 
 
Tillstånd ges endast på de platser som är särskilt iordningsställda för ändamålet. Platserna anges i 
kartbilaga och är på varje enskild plats begränsad till den markyta som är särskilt markerad 
och/eller skyltad för ändamålet. Tillstånd ges enbart om uthyraren i överenskommelse förbinder 
sig att följa stadens villkor för upplåtelsen, samt att fastställd avgift erläggs.  
 
Camping 
§ 16  
Camping är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med 
offentlig plats, endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.  
 
 
 
 

--
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Eldning och grillning  
§ 17  
Eldning och grillning, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter 
jämställs med offentlig plats, är tillåten endast på platser som särskilt är iordningställda för 
ändamålet.  
 
 
Badförbud  
§ 18 
Bad är förbjudet i hamnområden, Råstasjön och i närheten av markerade kablar.  
 
 
Båtförtöjning och ankring  
§ 19  
Båtförtöjning och ankring under längre tid än ett dygn är, utan särskilt tillstånd från 
byggnadsnämnden och innehavaren av vattenområdet, förbjuden vid stränder inom hela 
kommunen. För områden som i detaljplan är angivna som hamnområden eller områden för 
småbåtshamnar eller mindre bryggor, gäller särskilda föreskrifter.  
 
Hundar  
§ 20  
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 21 och 22. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service och signalhundar, assistanshundar 
försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.  
 
§ 21  
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar får vistas där, på de 
platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs med offentlig plats. Detta gäller även i  
motionsspår. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden eller 
där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns 
tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare. Hundägaren eller hundföraren har alltid det 
yttersta ansvaret för hunden. Tikar ska under löptid hållas kopplade när de vistas utanför 
inhägnat område.  
 
Så kallad löshundsträning utanför tätbebyggt område kan bedrivas, under förutsättning att detta 
inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som nyttjar området. I övrigt gäller de 
dispenser som Naturvårdsverket utfärdar för löskopplade hundar.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Hundar får inte vistas på lekplatser, strandbad och badanläggningar upplåtna för 
allmänheten.  
 
§ 22 
Föroreningar efter hundar, på offentlig plats inom hela kommunen samt även på plats som i § 3 i 
dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, ska plockas upp.  
 
§ 23  
Om tillsyn över hundar och katter finns ytterligare bestämmelser i lagen om tillsyn över hundar 
och katter (2007:1150), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).  
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
§ 24 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom hela kommunen. 
Denna regel gäller inte i de fall tillstånd inte erfordras enligt ordningslagen.  
 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  
§ 25  
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom hela 
kommunen.  
 
§ 26 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller på plats som 
enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.  
 
 
Ridning 
§ 27  
Ridning får ske på stigar som särskilt markerats för ändamålet. Ridning får inte ske i preparerade 
och markerade motionsspår i Bergshamra eller inom Igelbäckens naturreservat.  
 
 
Fiske  
§ 28  
Fiskeförbud gäller i Råstasjön om inte särskilda tillstånd till detta lämnats av kommunen. 
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Alkolholförtärning_gränser 

D A. Hela det rödmarkerat området avser förbud mot alkoholförtäring enligt § 13. 

B. Markerat område norr om Sjövägen/Vintervägen/Dalvägen 
avser område där ambulerande försäljning inte får ske utan särskilt tillstånd (§14) 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

 KS/2021:24 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla 
Yavuz (V) om medlemskap i föreningen Sveriges Klimatkommuner  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionärens förslag om 
medlemskap i klimatkommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att staden samtidigt avslutar medlemskapet i Sveriges ekokommuner. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) inkom med rubricerade motion till 
kommunfullmäktige i februari 2021. I motionen föreslås att Solna stad ska ansöka om 
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna och att Solna stad, om staden nekas medlemskap, 
ska vidta åtgärder för att öka sina chanser för medlemskap i Klimatkommunerna. 
Klimatkommunerna är en förening med medlemmar från kommuner och regioner som arbetar 
aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunernas syfte är att minska utsläppen av växthusgaser 
i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen 
har idag ett 40-tal kommuner och regioner som medlemmar. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att frågan om Solna stads deltagande i olika miljö- och 
klimatnätverk har diskuterats i kommunstyrelsens miljö- och demokratiberedning. Beredningen 
konstaterar att Solna stad för närvarande är medlem i det nationella klimatnätverket Sveriges 
Ekokommuner, som är en samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Organisationens 
syfte är att främja hållbar utveckling utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till 
ekonomiska och sociala perspektiv genom opinionsbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen 
har idag drygt 100 medlemmar. Beredningen konstaterar att föreningen Klimatkommunerna är 
ambitiösare än Sveriges Ekokommuner och att det skulle vara en naturlig utveckling för Solna att 
gå med i Klimatkommunerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen har stämt av med Sveriges Klimatkommuner, som gett besked om att 
Solna klassificerar sig väl för medlemskap. Solna ligger i topp när det gäller mål, åtgärder, 
uppföljning, organisation och förankring enligt föreningens bedömning. Förvaltningen anser 
därmed att Solna, i enlighet med beredningens resonemang, kan ersätta sitt medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner med ett medlemskap i Klimatkommunerna. Förslaget är att staden så 
snart som möjligt gå med Klimatkommunerna och staden därmed även så snart som möjligt 
lämnar medlemskapet i Sveriges ekokommuner.  
  
Stadsledningsförvaltningen föreslår därmed att motionen bifalles. 
 
Anders Offerlind    
Tf Stadsdirektör     
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 22 februari 2021 

 

Motion om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna 

År 2020 var det varmaste år som hittills uppmätts och Antarktiska kontinenten fick ett 

nytt absolut värmerekord. Naturkatastroferna i världen blev enligt två FN-rapporter 

allt fler, samtidigt som sårbara grupper i den fattigare delen av världen drabbades 

hårdast. De ekonomiska konsekvenserna uppgick till flera miljarder. 

Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också 

en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social 

välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. 

Det lokala och regionala klimatarbetet spelar en avgörande roll för att Sverige ska 

kunna nå våra uppsatta nationella och internationella klimatmål. Våra kommuner har 

en nyckelroll i omställningen och kan göra mycket mer än idag men då behövs 

inspiration, erfarenhetsutbyte och stöd från andra kommuner i samma situation.  

För kommuner som vill ligga i framkant i klimatarbetet finns föreningen 

Klimatkommunerna. Klimatkommunernas grunduppdrag är att stötta både 

kommunala och regionala utsläppsminskningar. Detta görs genom att skapa forum 

för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera 

lokalt klimatarbete. En grundpelare i Klimatkommunernas verksamhet är 

nätverksträffar för medlemmarna som genomförs tre gånger per år. Syftet med 

nätverksträffarna är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och 

inspiration. Utöver detta har Klimatkommunerna också ett stort internationellt nätverk, 

bland annat genom Borgmästaravtalet, Fossilfritt Sverige och Energy Cities. Allt för 

att det ska vara så lätt som möjligt att få till en hållbar omställning.  

Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera över 4 

miljoner invånare och har i skrivande stund 40 kommuner och regioner som 

medlemmar. I vår närhet har vi bland annat Stockholm, Uppsala, Södertälje, och 

Upplands Väsby som medlemskommuner, varav den sistnämnda även har fått pris 

för sitt miljöarbete. Det finns gott om inspiration att hämta om vi bara närmar oss den. 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

att Solna stad ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 

att Solna stad, vid händelse av ett staden nekas medlemskap, ska vidta åtgärder för 
att öka sina chanser för medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 
 

 
 



 
 
Sandra Lindström   Linda Cigéhn   Atilla Yavuz 
Vänsterpartiet   Vänsterpartiet  Vänsterpartiet  
 
 

 
 
Tove Pehrsson   Kerstin Scheutz  Thomas Magnusson 
Vänsterpartiet   Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-08 

 KS/2022:67 
 
 
 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V), Tove Persson (V), Linda 
Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) om skatepark i Solna 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Tove Persson (V), Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) inkom 
med rubricerad motion till kommunfullmäktige i april 2022. I motionen föreslås att Solna stad ska 
anlägga en skatepark på lämplig plats i Solna.  
 
Stadsledningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har, efter 
samtal med idrottsföreningar och andra intressenter, sett över lämpliga lokaliseringar för en 
skatepark i Solna. Inriktningen har varit att hitta en plats som kan fungera för denna typ av 
aktivitet, samtidigt som den finns i ett större sammanhang där barn, ungdomar men även vuxna 
vistas. En lämplig plats i det perspektivet kan vara den nya idrottsplatsen i Järvastaden, som 
började byggas under 2022. Ett annat centralt och lämpligt område kan vara Skytteholmsparken, 
men även liknande platser i anslutning till andra fritidsverksamheter kan kanske vara ett 
alternativ. Det bedöms således möjligt att kultur- och fritidsförvaltningen, i samverkan med 
tekniska förvaltningen, hitta en lämplig plats att anlägga en skatepark.  
 
Den slutliga bedömningen om var den bästa lokaliseringen är måste dock göras av kultur- och 
fritidsnämnden. När platsen är bestämd får kultur- och fritidsnämnden återkomma med förslag i 
ärendet. Mot denna bakgrund föreslås motionen bifalles.  
 
 
 
Anders Offerlind   Katarina Påhlman 
Tf stadsdirektör   Förvaltningschef AKF 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 

 Solna den 4 april 2022 

 
Motion om skatepark i Solna 

Skateboardåkning ökar och blir alltmer populärt bland barn och ungdomar. Under OS 2020 i 

Tokyo tävlades det i tre olika skateboardgrenar, vilket ytterligare har satt skateboard som 

sport i fokus. I Solna saknas en skatepark som kan tillvara ta det stora intresse som finns. 

Idag finns bara en skatebowl i Industriviadukten och en liten ramp vid Sockerbiten i Ritorp. 

Många medborgare, aktörer och företrädare för olika politiska partier har uttryckt sig positiva 

till att anlägga en skatepark i Solna. Vänsterpartiet, delar ur den politiska ledningen samt 

berörda förvaltningar har träffat aktörer i staden som gärna vill vara med och utveckla en 

skatepark i Solna och diskuterat potentiella platser och finansiering.  

 

Vi i Vänsterpartiet vill tillvara ta detta stora intresse i planeringen av skateparken. Vi vill se en 

skatepark som utvecklas i nära samarbete med aktiva åkare som har perspektiv som vi tror 

kan berika utvecklingen av skateparken. Skateparken bör utformas på ett sätt som lämpar 

sig väl för åkare av olika åldrar, kön och förmågor, för att locka fler än de redan frälsta. 

Skateparken har då potential att bli en social knytpunkt i området, likväl som en plats för 

glädje och spontan fysisk aktivitet.   

 

I februari 2021 lämnade Vänsterpartiet in en interpellation om att anlägga en skatepark och 

fick då till svar att en investering skulle kunna vara möjlig först under 2022, om intresse för 

investeringen finns hos majoriteten. Trots att staden har gått med rekordstort överskott har 

ingen investering i en skatepark planerats in i majoritetens verksamhetsplan och budget för 

2022. Vänsterpartiet har å andra sidan haft anläggandet av en skatepark inlagd i vår budget 

under flera år, och hoppas att en majoritet i fullmäktige kan ställa sig bakom förslaget nu när 

det finns en motion att ta ställning till.  

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

att Solna stad anlägger en skatepark på lämplig plats i Solna.  

 

 

Sandra Lindström              Linda Cigéhn  Thomas Magnusson 

Vänsterpartiet               Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 

 

  Tove Pehrsson 

  Vänsterpartiet 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-08 

 KS/2022:43 
 
 
 
 
 

Svar på motion av Faradj Koliev och Sara Kukka Salam (S) om att 
inrätta ett ungdomsråd i Solna, M:5/2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
Faradj Koliev och Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i 
februari 2022. I motionen föreslås att Solna stad inrättar ett ungdomsråd i samråd med 
organisationen Sveriges ungdomsråd. 
  
Inrättandet av ett ungdomsråd är en av punkterna i majoritetens regeringsprogram för 
mandatperioden. Det kommer även att inrättas en demokrati- och digitaliseringsberedning under 
kommunstyrelsen. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att den politiska inriktningen är att ett ungdomsråd ska 
inrättas. Formerna för ungdomsrådet bereds lämpligen av den blivande demokrati- och 
digitaliseringsberedningen. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår därmed att motionen bifalles och att frågan överlämnas till 
demokrati- och digitaliseringsberedningen för att ta fram förslag till inom vilka ramar och vilka 
former som ungdomsrådet ska verka.    
 
Anders Offerlind    
Tf Stadsdirektör     
 

 
 
 



 
 

 

MOTION Inrätta ett ungdomsråd i Solna 

 

Vi i Socialdemokraterna anser att ungdomar bör ha större möjligheter att påverka sin vardag. Vi 

ser med oro på att ungdomar är mindre aktiva i de politiska beslutsprocesserna. Det finns idag 

flera verktyg för att bygga broar mellan ungdomar och etablerade demokratiska processer.  

 

Ett verktyg på kommunnivå är inrättandet av ungdomsråd. Det första ungdomsrådet i Sverige 

inrättades på 1920-talet. Ungdomsråden bidrar till att organisera ungdomar och öka deras 

kunskap om olika politiska beslutsprocesser. De kan ha olika form och storlek men det 

övergripande syftet är att skapa intresse för lokala frågor och möjligheter till politisk inflytande, 

vilket stärker legitimiteten för våra demokratiska institutioner. Råden ger också utrymme för 

ungdomar att själva formulera och diskutera olika politiska och sociala frågor.   
 

I de flesta fall inrättas ungdomsråd i Sverige idag med stöd av relevant förvaltning i en kommun. 

Existerande utvärderingar på området visar på övergripande positiva effekter. Till exempel visar 

dessa att ungdomar känner att de tas på allvar och att de kunnat utöva inflytande över vissa 

politiska satsningar som berört dem.  
 

Vi socialdemokrater vill därför att Solna Stad inrättar ett ungdomsråd i samråd med Sveriges 

ungdomsråd. Det är en paraplyorganisation för ungdomsråden i Sverige som har som syfte att öka 

självständigheten hos ungdomsråden, vilket vi anser är nödvändigt för verksamhetens bärkraft 

och kontinuitet. Vi är övertygade om att detta kan stärka demokratin och främja barn och ungas 

inflytande.   

 

Med denna bakgrund yrkar vi: 

 

• Att Solna stad inrättar ett ungdomsråd i samråd med organisationen Sveriges ungdomsråd. 

 

 

 

Solna den 28 februari 2022 

 

     
 

Faradj Koliev     Sara Kukka-Salam 

Socialdemokraterna    Socialdemokraterna 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

 KS/2022:226 
 
 
 

Redovisning av obesvarade motioner 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av obesvarade motioner. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en förteckning över obesvarade motioner 
redovisas till fullmäktige en gång om året. 
 
Vid årsskiftet 2021/2022 fanns det sex (6) obesvarade motioner. Därefter har det fram till och 
med den 8 december väckts åtta (8) nya motioner under 2022. Totalt har kommunstyrelsen under 
året, inklusive de motioner som redovisas vid dagens möte, berett tolv (12) motioner och 
överlämnat dem för beslut i kommunfullmäktige. 
    
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av att det 
före kommunfullmäktiges möte i december månad finns två (2) obesvarad motion. Förutom 
denna obesvarade motion, tillkommer de som eventuellt väcks vid kommunfullmäktiges möte 
den 19 december.   
 
 
 
 
Anders Offerlind    Rebecka Engvall 
Förvaltningschef    Stadssekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

I SOLNASTAD 



 

SID 2 (2) 
 

 
 
Förteckning över obesvarade motioner 
Dnr Väckt Motion Status 

KS/2022:39 2022-02-28 Motion av Mats Fyhr (SD) om ta bort 
avgiften för elektroniska kopior 
M:2/2022 

Beräknas besvaras första 
halvåret 2023. 

KS/2022:94 2022-05-30 Motion av Faradj Koliev (S) om att 
inrätta ett konstbibliotek, M:8/2022 

Remitterad till kultur- och 
fritidsnämnden. Beräknas 
besvaras första halvåret 2023 
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