
Välkommen till samrådsmöte!
Detaljplan fastigheterna Logementet 1 m fl

2021-11-10



Agenda, talare och övriga deltagare

Inledning Torsten Svenonius, ordförande byggnadsnämnden 

Planförslaget Astrid  Fernström, planarkitekt, miljö-och byggnadsförvaltningen

Frågestund Astrid Fernström, Solna stad
Alexander Fagerlund, plan- och geodatachef Solna stad
Stefan Sellgren, vd Järvastaden AB
Enrique Oyarzun, projektledare Järvastaden AB

Avslutning, nästa steg Astrid Fernström, Solna stad



Mötesordning

• För att alla ska höra presentationerna är mikrofoner och kameror avslagna under 
hela mötet. 

• Alla deltagare kan när som helst ställa frågor på chatten.
• De frågor vi inte kan eller hinner besvara på mötet besvaras och publiceras på 

projektsidan.
• Mötet spelas inte in.
• Presentationen från mötet kommer att publiceras på samma projektsida.

• Mötet beräknas sluta senast 19.00.



Inledning

Torsten Svenonius
ordförande byggnadsnämnden



Planförslaget





Planområdet och planuppdraget

- Permanenta tre förskolor som 
idag har tidsbegränsat bygglov. 

- Exploatören vill även pröva 
användningen bostäder och 
kontor. 

- Byggnaderna utgörs av äldre 
kasernbyggnader från 40-talet 
med skyddsbestämmelser.



Bebyggelsen i planområdet



Huvuddragen av detaljplanen

Syftet är att möjliggöra förskolornas 
verksamheter permanent

Detaljplaneförslaget bevarar befintlig 
bebyggelse med bl.a. q-skydd



Mindre förändring av Logementet 1 
- tillgänglighetsanpassning 



Förändringsförslag

Fastighet  Gällande detaljplan medger Detaljplanen föreslår 
Logementet 1  Kontor  Förskola, bostäder 
Logementet 2  Kontor, dessförinnan tillf. boende  Studentbostäder 
Inskrivningen 1 Kontor, dessförinnan tillf. skola  Kontor, förskola 
Mönstringen 3  Bostäder, dessförinnan kontor  Bostäder, förskola

Fastighet  Nuvarande verksamheter 
Logementet 1  Förskola 
Logementet 2  Bostäder 
Inskrivningen 1 Förskola 
Mönstringen 3  Förskola och bostäder



Framtagna utredningar

• Trafik, inkl. parkering
• Buller
• Markföroreningar
• Elektromagnetisk strålning

• Risk kopplat till trafik med farligt gods på Enköpingsvägen
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft och vatten
• dagvatten, klimatanpassning och skyfall
• grönstruktur, träd, artskydd
• kulturmiljö

Presenteras närmare strax



Parkering

Fastighet  Bedömt cykelparkeringsplatsbehov  Bedömt bilparkeringsbehov på 
på kvartersmark  kvartersmark 

Logementet 1  5 + 6 (förskola, 4 avdelningar)  0 för förskola + 4 på gatan 
36 + 4 (10 bostäder)  7 för bostäder + 3 på gatan 

Logementet 2  44 + 5 (24 bostäder)  0 

Inskrivningen 1  5 + 6 (förskola, 4 avd)  0 för förskola + 4 på gatan 
17 + 2 (kontor)  10 för kontor + 1 på gatan 

Mönstringen 3 
(utan mobilitetsåtgärder) 12 (+ 10 för besökare)  0 (+ 6 på gatan) för förskola 

2 (+ 1 på gatan) för bostäder 



Parkering
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Parkering



Parkering



Buller 



Markföroreningar

Riktlinjer för förskola och bostäder - känslig markanvändning, KM

Stickprov visar att KM överskrids på tre av fyra fastigheter

• Logementet 1 uppmätt zinkhalt långt under hälsobaserade riktvärdena
risk för negativ påverkan på människors hälsa bedöms som liten

• Logementet 2 Halter som överskrider hälsobaserat riktvärde för PAH-H i ett väldigt begränsat område. 
risk för negativ påverkan på människors hälsa bedöms som väldigt låg

• Inskrivningen 1 Halter av PCB-7 ligger strax över det hälsobaserade riktvärdet eller 
strax under om storstadsspecifika riktvärden används.

risk för negativ påverkan på människors hälsa bedöms som låg

• Mönstringen 3 uppmätta halter under riktlinjer för KM



Elektromagnetisk strålning

Kraftledning norr om planområdet
• 220 kV-ledningar
• 70 kV-regionnätsledning
• närmast avstånd 51 meter 

• magnetfältsnivå historiskt 0,29 mikrotesla
• magnetfältsnivå framtiden 0,31 mikrotesla

Ledningarna ska tas ur bruk och ersättas med nedgrävda 
ledningar på annan plats
• 70 kV - planerad avveckling 2023
• 220 kV – planerad avveckling 2027

Svenska Kraftnät har inga invändningar mot att planlägga för 
förskola eftersom magnetfältsvärdet understiger 0,4 mikrotesla



Övrigt: Förskolegård

Kvadratmeter per barn utomhus
• Logementet 1 29,6 kvm/barn
• Inskrivningen 1 19,7 kvm/barn 
• Mönstringen 3 17,6 kvm/barn. 

• 190 barn idag

• Intilliggande park vid Lottagatan
nyttjas av verksamheterna. 



Övrigt: Förskolegård



Frågestund

Frågestund



Vad händer nu? Lämna samrådsyttrande

• Samråd: 28 oktober 2021 – 25 november 2021

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

• Ytterligare frågor ställs direkt till handläggare

• Lämna skriftligt samrådsyttrande på
– www.solna.se/logementet ”Tyck till om planen”
– byggnadsnamnden@solna.se

Astrid.fernstrom@solna.se



Frågestund

Tack för idag!


