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       Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 
 

 

 

Detaljplan för Fjället 8 

inom stadsdelen Råsunda upprättad i mars 2022 

 

 

Planens syfte  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för komplementbyggnad i form av garage inom 
lämplig placering på fastigheten Fjället 8. 

Handlingar 

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

• Angående dagvattenhantering för garagebyggnad, Borglund Byggkonsult AB 
2021-12-27 

• Besiktning skogsek Årebacken 1, Arboteket 2022-01-13 

• Utvärdering av placeringsalternativ komplementbyggnad kv. Fjället 8,  
Cassel&Rauma AB 2022-03-21 
o Bilaga 1 foton, Cassel&Rauma 2022-01-26 
o Bilaga 2 Antikvariskt Utlåtande, Stockholms Byggnadsantikvarier AB 

2022-03-14 

Följande handlingar utgör också planeringsunderlag för detaljplanen:  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, Solna stad 2021-11-01  

En fastighetsförteckning tas fram inför samråd. 
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Bakgrund 

På fastigheten Fjället 8 uppfördes ett garage olovligt mot Vintervägen (i 
planbeskrivningen redovisat som alternativ 3) under 2015. Bygglov söktes i efterhand. 
Då garagebyggnaden var planstridig genom placering på prickmark (mark som ej får 
bebyggas) avslogs bygglov och garaget revs. Fastighetsägaren sökte 2018 bygglov för 
garage mot Årebacken (i planbeskrivningen redovisat som alternativ 1), vilket 
beviljades. Bygglovet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att 
garagebyggnaden ansågs vara planstridig med hänsyn till avstånd till fastighetsgräns. 
Beslutet överklagades i Mark- och miljödomstolen, vilka avslog överklagan. Beslutet 
överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. 
Garaget hade då redan uppförts. Fastighetsägaren ansökte den 24 mars 2020 
planbesked i enlighet med PBL 5 kap 2§ rörande planändring för Fjället 8.  
 
Kommunstyrelsen gav den 14 september 2020 (§ 95) byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för Fjället 8, för att utreda om det finns en lämplig placering 
av ett garage inom fastigheten. Planarbetet betraktas som påbörjat vid denna tidpunkt. 
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planarbetet den 19 april 2021 (§ 28). Inriktningen i arbetet är att utreda om det finns en 
lämplig placering av ett garage inom Fjället 8 och i så fall på vilken del av fastigheten. 

Planområde 

 
Planområde inom vit linje.  

 
Planområdet utgörs av fastigheten Fjället 8, en villatomt i norra Råsunda. Planområdet 
uppgår till cirka 1 300 m2. Fastigheten gränsar mot fastighet Fjället 9 och Råsunda 2:34, 
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samt gatorna Tottvägen, Vintervägen och Årebacken. Bostadshuset på fastigheten 
Fjället 8 uppfördes under 1927-1928. Huvudbyggnad står centrerad på fastigheten med 
en förskjutning mot Årebacken. Sidan mot gatan utgör husets framsida där huvudentré 
är belägen. Fastigheten är relativt plan med en höjning genom terrassering mot norr och 
nordost som följer Årebackens stigning. Mot gatorna omsluts fastigheten av staket, mot 
Tottvägen avskärmas fastigheten även av en häck. Mot Tottvägen har en stor 
naturdamm anlagts. Större träd och växtlighet ramar in tomten medan gården har en 
mer öppen karaktär. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

När ett förslag till detaljplan upprättas ska planen genomgå en undersökning (i praxis 

tidigare kallat behovsbedömning) enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). Syftet med 

undersökningen är att se om planens genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Omständigheter ska identifieras vilka talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan. 
 

Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Komplementbyggnad bedöms 
kunna utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till platsens 
förutsättningar. Planen bedöms inte heller innebära några övriga risker, för människors 
hälsa och säkerhet, som inte kan hanteras med lämpliga åtgärder. De miljöfrågor som 
har betydelse för planen har studerats och beskrivits i planarbetet. Dessa bedöms vara 
dagvatten, kulturmiljö och trafiksäkerhet. Den negativa miljöpåverkan som planen kan 
ge upphov till bedöms sammantaget vara begränsad. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
bedömer att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en 
strategisk miljöbedömning därför inte behöver göras för denna detaljplan. Beslut om 
ska fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om plansamråd. 
 

Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan. 

Samråd har skett med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon strategisk 

miljöbedömning görs därför inte. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

upprättas inte för planen. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 
2016, anger aktuellt område som huvudsakligen bostäder. Villabebyggelsen i norra 
Råsunda är i översiktsplanen utpekat som en sammanhängande kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Enligt översiktsplan ska Råsunda i huvudsak bevaras till sin karaktär. 
Vid eventuell kompletterande bebyggelse ska hänsyn tas till den sammanhängande och 
kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen.  

Detaljplan 

Planområdet omfattas idag av detaljplan 0402/1947 för kv. Fjället, Gläntan, Skogen och 
Udden, lagakraftvunnen 7 februari 1947. Det aktuella planområdet är planlagt för 
bostadsändamål. Gällande plan anger prickmark (mark som inte får bebyggas) på de tre 
sidor som vetter mot gata.  
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Fjället 8 i utsnitt ur gällande detaljplan 0402/1947.  

Tomtindelningar 

Tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar kom att gälla som 
fastighetsplaner efter den 1 juli 1987. Från och med den 2 maj 2011 gäller 
fastighetsplaner som planbestämmelser vad avser fastighetsindelningen. Inom 
planområdet gäller tomtindelningsbestämmelse 0184K-0514/1938. Bestämmelserna ska 
upphöra att gälla inom planområdet den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Dagvattenstrategi  

Målen i Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (antagen i december 2017) ska 
så långt möjligt implementeras i stadens detaljplaner. Under framtagandet av denna 
detaljplan har en beskrivning av dagvattenhantering tagits fram för att säkerställa att 
dagvatten hanteras inom fastigheten.   

Utredning om placering av garage 

Förutsättningar i gällande detaljplan 

Gällande detaljplan anger prickmark (mark som inte får bebyggas) på de tre sidor som 
vetter mot gata. Övrig mark ges byggrätt, men begränsas av byggnadshöjd om högst 7,6 
meter, och utnyttjandegrad om max 20 % av fastigheten. Gällande plan medger även att 
byggnader sammanbyggs i gemensam fastighetsgräns. Utöver prickmark saknas gene-
rella avståndsbestämmelser eller bestämmelser om byggnaders placering i förhållande 
till fastighetsgräns.  
 
Gällande detaljplan antogs i februari 1947 och utgår ifrån 1931 års byggnadsstadga. År 
1991 beslutades att stads- och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) och 
stadsplanelagen (1931:142) skulle komma att gälla som detaljplaner. Avståndsbestäm-
melsen §39 från 1959 års byggnadsstadga (1959:612) kom att tillämpas som bestäm-
melse i äldre planer. §39 från 1959 års byggnadsstadga innebär bland annat att byggna-
der som inte sammanbyggs eller kan förväntas komma att sammanbyggas över fastig-
hetsgräns inte får placeras närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter. Byggnadsnämnden 
får medge undantag från avståndsbestämmelsen om särskilda skäl finns, och bebyggelse 
kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet 
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och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på 
förhållandena på angränsande tomt, ska dess ägare höras i saken. 
 
För Fjället 8 innebär §39 att ursprunglig byggrätt mot angränsande fastighet påverkas 
genom avståndsbestämmelsen. På Fjället 9, som omfattas av samma gällande plan, har 
ett garage uppförts 30 cm från fastighetsgräns, vilket har bedömts vara en lämplig pla-
cering.  

Alternativa placeringar av garage 

För att utreda om det finns en lämplig placering för en garagebyggnad inom fastigheten 
Fjället 8 har 7 alternativa placeringar utvärderats. Alternativen finns beskrivna i 
underlaget Utvärdering av placeringsalternativ komplementbyggnad kv. Fjället 8 (Cassel&Rauma 
2022-03-21), alternativen är även bedömda ur antikvarisk synpunkt (Stockholms bygg-
nadsantikvarier AB 2022-03-14) i en bilaga till ovannämnd utvärdering.  
 

 
Byggherren har låtit TOL Arkitekter AB notera och bedöma möjliga placeringar av garaget på fas-

tigheten. 

Alternativ 7 (7.1 och 7.2) 
Alternativ 7 presenteras med 2 olika infarter, genom alternativ 7.1 och 7.2. Garage en-
ligt placering 7 innebär att garagebyggnad placeras ca 4,5 meter från fastighetsgräns mot 
Fjället 9, ca 1 meter från huvudbyggnad och ca 12 meter från Årebacken. 

• Alternativ 7.1 innebär att infarten placeras längre ned på Årebacken med följd-
effekten att en svängradie behöver inrymmas. Alternativ 7.1 förutsätter rivning 
av gradänger, stödmur och uppfyllnad mot grannfastigheten, men också av en-
trétrappa till huvudbyggnad.  

• Alternativ 7.2 innebär en rak men lutande infartsramp. Alternativ 7.2 förutsätter 
också rivning av gradänger, stödmur och utfyllnad mot grannfastigheten. En ny 
stödmur skulle krävas. Infart/utfart placeras i en brant backe som genererar 
nedsatt sikt och bidrar till otrygg framförning av fordon.  

Båda alternativ påverkar huvudbyggnadens kulturvärde negativt genom att garagebygg-
naden hamnar nära huvudbyggnad och skymmer gaveln. 1947 års stadsplan anger dock 
denna plats som byggbar. Vid anläggning är risken att skada fastighetens skogsek stor, 
och trädgårdens terrasseringar som troligen är ursprungliga skulle påverkas. Båda alter-
nativ erfordrar brandavskiljning i enlighet med BBR. Dagvatten skulle kunna innebära 
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dräneringsproblem i huvudbyggnadens källare. Buller skärmas ej av, och placeringen 
försämrar dagsljusförhållandena i huvudbyggnadens kök. 
 

Alternativ 6 
Alternativ 6 ligger bredvid alternativ 1 och framför alternativ 7. Placeringen innebär att 
garagebyggnad placeras ca 4,5 meter från fastighetsgräns mot Fjället 9, ca 1 meter från 
huvudbyggnad och ca 6 meter från Årebacken. Närheten till huvudbyggnaden påverkar 
dess kulturhistoriska värde negativt genom att skymma gaveln. 1947 års stadsplan anger 
dock denna plats som byggbar. Likt alternativ 7.1 förutsätter detta alternativ rivning av 
stödmur, terrassering, gradänger och entrétrappa. Infart/utfart placeras i kraftigt brant 
backe som även genererar nedsatt sikt och bidrar till otrygg framförning av fordon. Vad 
gäller placering intill huvudbyggnad innebär det en trång passage mot huvudbyggnadens 
sidotrappa med risk för kollisioner och svårighet att klara fritt mått 0,9 m för utrymning 
mellan garage och trappa. Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet med BBR av 
såväl huvudbyggnad som garaget Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i huvud-
byggnadens kök. Placeringen bidrar lite till bulleravskärmning mot Årebacken för hu-
vudbyggnaden. Även anläggning av detta alternativ riskerar att skada skogseken på fas-
tigheten.  

Alternativ 5 
Alternativ 5 innebär en tvärställd garagebyggnad parallellt med Årebacken. Placeringen 
innebär att garagebyggnad placeras ca 4,5 meter från fastighetsgräns mot Fjället 9, ca 1 
meter från huvudbyggnad och ca 2 meter från Årebacken. Placeringen påverkar det 
utmärkande kulturvärdet med huvudbyggnadens dominans på tomten negativt då pla-
ceringen delvis skymmer huvudbyggnadens framträdande entréfasad och framsida. Pla-
ceringen förutsätter rivning av stödmur, terrassering, gradänger och entrétrappa. Place-
ringen blir en del av stödmur för gatan som byggs om. Gatans jordtryck innebär en 
fördyrad konstruktion av garagebyggnaden. Placeringen erfordrar brandavskiljning i 
enlighet med BBR av såväl huvudbyggnad som garage. Placeringen försämrar dagsljus-
förhållandena i köket, och kan hamna i Fjället 9:s siktlinje och skärma av sikten mot 
Årebacken med garagets långsida.  

Alternativ 4 
Alternativ 4 innebär en garagebyggnad mot huvudbyggnadens kortsida som vetter mot 
Vintervägen. Placeringen innebär ett garage i direkt anslutning till gatan. Huvudbyggna-
den tappar sin arkitektoniska komposition och kulturvärdet med huvudbyggnadens 
dominans på tomten påverkas negativt. Placeringen innebär en infart/utfart över trot-
toar. Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund av att infart/utfart korsar 
gångbana. Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet med BBR av såväl huvud-
byggnad som garage. Buller skärmas av mot Vintervägen för huvudbyggnaden, men 
placeringen försämrar dagsljusförhållandena i vardagsrummet.  

Alternativ 3 
Alternativ 3 innebär en tvärställd garagebyggnad parallellt med Vintervägen med infart 
vid huvudbyggnadens kortsida. Placeringen innebär att garagebyggnad placeras ca 0,5 
meter från fastighetsgräns mot Vintervägen och ca 2 meter från huvudbyggnad. Place-
ringen innebär en infart/utfart över trottoar på Vintervägen. Risk för kollisioner och 
olyckor föreligger på grund av att infart/utfart korsar gångbana. Placeringen bedöms 
påverka det utmärkande kulturvärdet att huvudbyggnaden är dominerande på tomten 
negativt. Ett garage i detta läge bidrar till bulleravskärmning mot Vintervägen för hu-
vudbyggnaden, men försämrar dagsljusförhållandena i vardagsrummet. Placeringen 
erfordrar brandavskiljning i enlighet med BBR av såväl huvudbyggnad som garage. 
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Alternativ 2 
Alternativ 2 redovisar en garagebyggnad mot Tottvägen. Placeringen innebär att ga-
ragebyggnad placeras ca 0,5 meter från fastighetsgräns mot Vintervägen och ca 3 meter 
från Tottvägen. Avstånd till huvudbyggnad är ca 15 meter. Tottvägen anses olämplig att 
anordna utfart till och från då den är mer trafikerad än Vintervägen och Årebacken, 
samt att infart/utfart från Tottvägen placeras inom stopp- och parkeringsförbud, det 
vill säga inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. Ur trafiksäkerhetssyn-
punkt är placeringen olämplig då den hamnar i direkt anslutning till en korsning. Risk 
för kollisioner och olyckor föreligger på grund av att infart/utfart korsar gångbana. 
Placeringen innebär en försämrad sikt av huvudbyggnaden, och dess kulturvärde 
påverkas negativt. Huvudbyggnaden förlorar sin representativa utformning och domi-
nans på tomten. Placeringen skulle innebära att dammen på fastigheten skulle behöva 
rivas. Dammen är ett rekreativt och djurfrämjande inslag på fastigheten. Placeringen 
bidrar inte till bulleravskärmning, men erfordrar inte brandavskiljning. 

 
Illustration av alternativ 1, genomförd placering. 

Alternativ 1 
Alternativ 1 representerar placeringen av den redan uppförda garagebyggnaden. Place-
ringen innebär att garagebyggnad placeras 0,3 meter från fastighetsgräns mot Fjället 9, 
ca 5 meter från huvudbyggnad och ca 6 meter till Årebacken. Ur kulturmiljösynpunkt 
anses denna placering vara den mest lämpliga av samtliga redovisade alternativ då hu-
vudbyggnadens dominans på fastigheten bevaras och huvudbyggnad inte skyms. 1947 
års stadsplan anger denna plats som byggbar, men sedan 1991 omfattas platsen av be-
stämmelse §39 vilket bland annat innebär en avståndsbestämmelse. Placeringen ger 
intryck av ett väl avvägt bebyggelsemönster och smälter in mellan huvudbyggnaderna 
på Fjället 8 och 9. Placeringen innebär en infart/utfart på Årebacken på säkert avstånd 
från korsningen mot Vintervägen. Placeringen medför att infarten/utfarten är i höjd 
med anslutande gata. I ett säkerhetsperspektiv har detta alternativ den mest fördelaktiga 
infart/utfart på grund av avståndet till trafikkorsning och trafikbelastningen på anslut-
ningsgatan. Sikten vid framförningen av fordon till och från angöringsplatsen är att 
anse som mycket god. Infart/utfart ansluter på ett naturligt sätt till gatans nivå och be-
varar originalutförandet av befintlig mur och staket mot Årebacken på Fjället 8. Grund-
läggningen under garaget medför ett effektivt och naturligt markstöd i sluttningen mel-
lan huvudbyggnaderna på Fjället 8 och 9. Placeringen erfordrar brandavskiljning enligt 
BBR mot garaget på Fjället 9. Buller avskärmas mot Årebacken för såväl Fjället 8 som 
9. Placeringen påverkar inte dagsljusförhållandena och kravet på utblick/utsikt varken 
för Fjället 8 eller grannfastigheterna.  
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Slutsats 
Utvärderingen av de olika alternativen visar att en garageplacering inom ursprunglig 
byggrätt enligt alternativ 1 är den mest lämpliga utifrån platsens förutsättningar. Villa-
bebyggelsen i norra Råsunda ska enligt översiktsplan i huvudsak bevaras till sin karaktär 
och kompletterande bebyggelse ska ta hänsyn till den sammanhängande och kulturhi-
storiskt intressanta miljön. Alternativ 1 bedöms vara mest lämplig av samtliga redovi-
sade alternativ med hänsyn till kulturmiljön. Att placera garaget nära tomtgräns gör att 
huvudbyggnaden bibehåller en framträdande roll. Med hänsyn till trafiksäkerhet och 
anslutning till gata bedöms alternativ 1 vara det mest lämpliga placeringsalternativet. 
Infart/utfart placeras långt ifrån korsning och fordon behöver ej köra över gång- eller 
cykelbana. Alternativet bedöms inte ha någon negativ inverkan gällande sikt och dags-
ljusförhållanden. Placeringen bedöms inte innebära en betydande olägenhet för grann-
fastighet.  
 
En lämplig placering av ett garage inom Fjället 8 bedöms kunna ligga inom den ur-
sprungliga byggrätten. Vid en avvägning mellan olika intressen bedöms en friliggande 
placering av en komplementbyggnad 30 cm från fastighetsgräns vara mest lämplig. 
 
Planförslaget för Fjället 8 utgår från gällande detaljplan då ursprungliga begränsningar 
av fastighetens byggrätt och byggnaders utformning bedöms relevanta att behålla i ny 
plan. Planförslaget kompletteras med avståndsbestämmelser som har bedömts vara 
lämpliga utifrån platsens förutsättningar. Planen kompletteras även med bestämmelser 
rörande skogseken på fastigheten.  

Planbestämmelser 

I stadsplan P402/1947 lagakraftvunnen 7 februari 1947 regleras Fjället 8 genom be-
stämmelsen BÖII, vilket innefattar följande: 
 

• att området endast får bebyggas med bostadsändamål,  

• att bebyggelse endast får uppföras fristående eller sammanbyggas två och två i 
gemensam fastighetsgräns, 

• att tomt inte får vara mindre än 400 m2, 

• att 4/5 av tomten måste lämnas obebyggd, 

• att byggnad inte får vara högre än 7,6 meter, 

• att byggnad får uppföras med max 2 våningar, 

• att högsta takvinkeln får vara 36 grader 
 
Utöver BÖII avgränsas byggrätt genom prickmark som innebär att marken inte får 
bebyggas. 
  
Ovan nämnda bestämmelser bedöms vara relevanta att bibehålla vid ny planläggning 
för att området ska behålla sin ursprungliga karaktär. Tidigare bestämmelse om bygg-
nadshöjd och våningstal regleras i förslaget genom högsta nockhöjd. Högsta nockhöjd i 
planen utgår ifrån befintliga höjder och ursprunglig byggrätt. Utöver de bestämmelser 
som tagits från gällande plan reglerar planen avståndsbestämmelse för friliggande hu-
vudbyggnad och komplementbyggnad. Avstånd för huvudbyggnad utgår ifrån befintligt 
minsta avstånd till fastighetsgräns samt ursprunglig prickmark. Avstånd för komple-
mentbyggnad utgår ifrån det mått som bedömts vara lämpligt för att kunna hantera 
dagvatten och snö inom den egna fastigheten.   
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Planförslaget reglerar följande: 
 

• att området endast får bebyggas med bostadsändamål, 

• att byggnader endast får uppföras friliggande eller sammanbyggda i gemensam 
fastighetsgräns, 

• att fastighetsstorlek inte får vara mindre än 400 m2,  

• att största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean, 

• att högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 24,8 meter över angivet nollplan, 

• att högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 18,5 meter över angivet noll-
plan,  

• att högsta takvinkeln får vara 36 grader,  

• prickmark (mark får inte förses med byggnadsverk), 

• att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, 

• att friliggande komplementbyggnad ska placeras minst 30 cm från fastighets-
gräns 

 
Utöver bestämmelser som rör bebyggelse finns även bestämmelser för fastighetens 
skogsek, som regleras genom följande: 
 

• Skogseken får endast fällas om den är sjuk eller utgör en säkerhetsrisk. Utlå-
tande från arborist krävs innan fällning. Om träd fälls ska ersättningsträd plante-
ras i samråd med och efter godkännande av kommunekolog eller av staden anli-
tad expertis med motsvarande kunskaper 

• Marklov krävs även för trädfällning av skogsek med stamdiameter om minst 0,6 
meter 

Miljö och natur - förutsättningar, förändringar och konsekven-
ser  

Kulturmiljö  

Villabebyggelsen i norra Råsunda är i översiktsplanen utpekad som en sammanhäng-
ande kulturhistoriskt värdefull miljö. Enligt översiktsplan ska Råsunda i huvudsak beva-
ras till sin karaktär. Vid eventuell kompletterande bebyggelse ska hänsyn tas till den 
sammanhängande och kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda. Området är också 
upptaget i kulturminnesvårdsprogrammet där Råsunda villastad omfattas av ambitions-
nivå c. Kulturminnesvårdsprogrammet är en kulturhistorisk utredning som är en kun-
skapsöversikt och kartläggning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer. Ambitionsnivå c innebär bebyggelsemiljö som kan sakna homogen karaktär 
men likväl bedöms ha kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Anpassningskraven 
gäller såväl läge, färg, form och material. Huvudbyggnad på Fjället 8 kategoriseras som 
byggnad med stort kulturhistoriskt värde. Plan- och bygglagens paragrafer angående 
varsamhet och förvanskning (PBL kap 8§13, 14 samt 17) är tillämpbara för fastigheten 
Fjället 8. 
 
Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram (Stockholms byggnadsantikvarier AB 2022-03-
14) för att redogöra för de olika alternativen ur kulturmiljösynpunkt. Garagets 
genomförda placering (alternativ 1) gör att huvudbyggnadens fasader och 
byggnadsvolym kan upplevas i sin helhet från huvudvägarna i området utan att 
skymmas av garaget. Vad gäller utformning ansluter garagets formspråk väl till den 
ursprungliga byggnaden med putsade fasader samt valmat tak täckt med lertegel. 
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Placeringen påverkar inte det ursprungliga bostadshuset negativt, och bedöms därmed 
vara det mest lämpliga alternativet ur kulturmiljösynpunkt. Att placera garaget så nära 
tomtgräns som möjligt gör att huvudbyggnaden bibehåller en framträdande roll. Det 
bidrar också till att det inte upplevs som om byggnaderna är hopbyggda. Placering 2, 3 
eller 4 är sämre förslag än alternativ 1 då huvudbyggnadens fasader delvis skyms. 
Bostadshuset skulle på så sätt mista sin ursprungliga representativa utformning. De 
alternativa förslagen 2, 3 och 4 är placerade på prickmark (mark som inte får bebyggas) 
enligt den nu gällande planen. Prickmark anses ha lagts in i stadsplanen för att 
säkerställa huvudbyggnadens dominans på tomten. Alternativ 5, 6 och 7 som placeras 
närmre huvudbyggnad jämfört med alternativ 1 anses sämre ur ett antikvariskt 
perspektiv då garage skulle skymma kortsidan på huset. Exempel 5, 6 och 7 skulle också 
påverka trädgårdens terrasseringar som troligen är ursprungliga, även skogekens rötter 
skulle troligen påverkas. 
 

 
Foto från 2021. Placeringen av den redan uppförda garagebyggnaden, alternativ 1. Fastighetens 

skogsek till vänster.  

Natur och vegetation  

På, och i direkt anslutning till fastigheten står 2 grovstammiga ekar som räknas som 
efterträdare till Solnas jätteekar. Ekarna är värdefulla att behålla som livsmiljö och 
spridningsmiljö för fauna som är beroende av ek- och ädellövmiljöer. Råsunda, med 
sina stora ekar och tallar bidrar påtagligt till Solnas biologiska mångfald. De kommunala 
parkerna och grönområdena är små i Råsunda och gamla träd på privat mark är därför 
betydelsefulla och värda att bevara och skydda. Vid ny planläggning finns därmed ett 
behov av att långsiktigt skydda träden med planbestämmelser, för att undvika en 
utarmning av Solnas biologiska mångfald.  
 
En besiktning har gjorts av skogseken på fastigheten Fjället 8 (Arboteket 2022-01-13). 
Skogseken är drygt 100 år gammal och har god vitalitet. Enligt besiktningen uppfyller 
trädet i sig inte kriterierna för att klassas om extra skyddsvärt träd, men utgör en viktig 
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part i ett större sammanhang och täcker åldersglappet till större träd. Anläggningen av 
garagebyggnaden (alternativ 1) har sannolikt orsakat stress för trädet. En rivning av 
alternativ 1 och anläggning av garagebyggnad enligt alternativ 6 och 7 skulle troligtvis 
ha större negativ påverkan på trädets hälsa.     
 
Flera stora träd står på fastigheten i läge mot Tottvägen. Det finns även en naturdamm 
på fastigheten i läget mot Tottvägen. Dammen innehar värdefulla kvalitéer som främjar 
fågelliv och insekter för den omgivande vegetationen. Vid anläggning av garage mot 
Tottvägen (enligt alternativ 2) skulle det förutsätta att dammen minskas eller tas bort. 
Likaså skulle träd och befintlig vegetation påverkas. 
 
För att säkerställa skogsekens bevarande på fastigheten införs planbestämmelser om 
ändrad lovplikt för trädfällning samt bestämmelser vid eventuell fällning och ersättning.  

Dagvatten 

En beskrivning av dagvattenhantering har tagits fram (Borglund Byggkonsult AB 2021-
12-27) under planarbetet. Vid anläggning av garagebyggnad (alternativ 1) har tak- och 
markrännor installerats för att ta hand om dagvatten inom fastigheten. Rännorna leder 
sedan vattnet vidare till en stenkista men en volym om minst 10 m3. Fastighetens topo-
grafi gör att vattnet som leds till stenkistan sen kan infiltrera vidare lokalt i marken 
inom Fjället 8.  
 
Taket på garagebyggnaden har försetts med snörasskydd på samtliga sidor av taket. 
Befintlig garagebyggnad har uppförts med särskild hänsyn till möjligheten att helt och 
hållet omhänderta allt dagvatten på den egna fastigheten, avsikten har varit att ej skapa 
påverkan på intilliggande fastighet. En friliggande garagebyggnad minst 30 cm från fas-
tighetsgräns har bedömts vara lämplig för att kunna hantera dagvatten och snö på den 
egna fastigheten. Samtliga alternativ för garageplacering bedöms kunna hantera dagvat-
ten och snö inom den egna fastigheten.  
 
För att säkerställa att dagvatten hanteras inom fastigheten införs en planbestämmelse 
om att friliggande komplementbyggnad ska uppföras minst 30 cm från fastighetsgräns.  

Tillgänglighet 

Nya byggnader ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. 
Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras i bygglovsprövningen.  

Brand 

Samtliga utredningsalternativ, utom alternativ 2, ligger i anslutning annan bebyggelse. 
Placering 3-7 erfordrar brandavskiljning i enlighet med BBR av såväl huvudbyggnad 
som garaget. Placering 1 erfordrar brandavskiljning enligt BBR mot garaget på Fjället 9. 
Placering 2 erfordrar inte brandavskiljning.  

Trafik - förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Biltrafik 

Områdets gatunät består av lokalgator. Årebacken avgränsar planområdet mot öst, Vin-
tervägen mot syd och Tottvägen mot väst. Årebacken är en säckgata utan genomfart. 
Även Vintervägen är en säckgata som avslutas strax öster om planområdet. Tottvägen, 
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som är en genomfartsgata, är mest trafikerad. Bortsett från Årebacken finns trottoar på 
båda sidor av gatorna.  
 
En garagebyggnad på fastigheten Fjället 8 bedöms inte påverka trafikmängden i 
området.   

Parkering 

I dagsläget löses parkering i området på egen fastighet, eller i gata.  
 
Planförslaget innebär att Fjället 8 kan anordna parkering genom ett garage på 
fastigheten.  

Trafiksäkerhet 

Vid väganslutning genom utfart finns ett antal kriterier ur trafiksäkerhetssynpunkt som 
måste uppfyllas. Föraren ska ha fri sikt längs den allmänna vägen från minst 3 meter in 
på utfartsvägen. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på den allmänna vägen för att 
få tillräcklig sikt. En ny utfart får inte heller försämra framkomligheten på den allmänna 
vägen. Sikten till mötande trafik måste vara tillräcklig för att man ska kunna köra in på 
utfarten på ett säkert sätt från den allmänna vägen. 
 
Tottvägen och Vintervägen väster samt söder om fastigheten har trottoar mot Fjället 8 
för gående. Området trafikeras bland annat av skolbarn och besökare till och från Are-
nastaden. Ett lokalt cykelstråk löper längs Vintervägen i blandtrafik. två vägkorsningar 
ligger i direkt anslutning till fastigheten, korsningen Vintervägen/Tottvägen samt Vin-
tervägen/Årebacken. 
 
Kriterier för anslutning av utfart: 
 

• En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna 
vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte be-
höva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt. 

• Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- och ut-
farten för att uppfylla kravet om god sikt. 

• Avstånd till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter. 

• Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter. 

• Backning över cykelbana tillåts inte. 

• Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas. 

• Backning ut på huvudgata tillåts inte.  
 
Om utfarten uppfyller ovanstående kriterier görs en bedömning av utfartens påverkan 
på den allmänna marken: 
 
Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.  

• Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.  

• Utfarten måste vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär. 

• Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.  

• Ytskikt ska vara av asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på plat-
sens förutsättningar. 

 
Utfart från fastighet genom genomförd placering av garage (alternativ 1) ordnas på ett 
trafiksäkert sätt med goda siktmöjligheter och uppfyller ovan nämnda kriterier. Garage-
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placeringen bedöms innebära en trafiksäker utfart som inte påverkar framkomligheten i 
området.  
 
Garageplacering mot Vintervägen (alternativ 3 och 4) bedöms vara mindre lämpliga då 
utfart innefattar att fordon kör över gångbana. Garageplacering mot Tottvägen enligt 
alternativ 2 innebär utfart inom 10 meter från korsning vilket inte uppfyller kriterier för 
en trafiksäker utfart. Alternativ 5 och 7.2 innebär en längre infartssträcka mitt framför 
huvudentré där infarten placeras längre ned på Årebacken jämfört med alternativ 1, 6 
och 7, med följdeffekten att en svängradie behöver inrymmas. Alternativ 6 och 7.2 in-
nebär att infart/utfart placeras i en brant backe som genererar nedsatt sikt och bidrar 
till otrygg framförning av fordon, god trafiksäkerhet uppfylls ej.  

Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 

Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar stads-
miljö genom att möjliggöra kompletterande bebyggelse med hänsyn till den samman-
hängande och kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda. De kulturhistoriska värden 
som finns utpekade i norra Råsundas villabebyggelse behålls. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljplanen 
beräknas kunna genomföras inom denna tid. 

Tidplan för planarbetet 
Samråd april 2022 
Granskning Q3 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden Q4 2022  
Antagande av kommunfullmäktige Q4 2022 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas.  

Ekonomiska frågor 

Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. 

Medverkande  

Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen.  
 
 
 
Alexander Fagerlund Matilda Eriksson 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 


