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1. Bakgrund  

Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 maj 2017, § 49, att planför-

slaget skulle ligga till grund för samråd. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation samt en ny 

infart till fastigheten.  
 

Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har under 

samrådstiden 22 maj 2017 – 30 juni 2017 beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

förslaget. Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna Centrum och 

Solna forum i Solna stadshus. Samrådsmöte hölls den 13 juni 2017 i Solna Stadsbib-

liotek. Yttranden från samrådet har sammanställts och bemötts i denna samrådsre-

dogörelse. 
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2. Sammanfattning 

Yttranden i korthet 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen i granskningshandlingarna förtydligar hur 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas, utformar planområdet utifrån risker 

kopplat till översvämning samt redovisar hur föroreningar ska omhändertas. Kom-

munen behöver även justera plankartan med en begränsning av byggnadens djup 

med hänsyn till den nya tunnelbanan till Arenastaden. 

 

Lantmäteriet 

Grundkartan innehåller streckade linjeobjekt som varken är servituts-, ledningsrätts- 

eller fastighetsgränser. Dessa streckade linjeobjekt är inte redovisade i teckenförkla-

ringen. I planbeskrivningen behöver ansvarsfördelningen beträffande vem som ska 

söka fastighetsbildning och vem som ska betala förrättningskostnader redovisas. 

Konsekvenserna för planens genomförande behöver redovisas. Konsekvenserna av 

genomförande genom exploateringsavtal har inte redovisats. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

En uppföljning av anläggningens anordnande förordas för att säkerställa att elektro-

magnetisk strålning från transformatorstationen underskrider bakgrundsnivån 0,1 μT 

invid de närmaste bostäderna. Planförslaget bör överväga alternativa rening- och 

fördröjningsåtgärder av dagvatten samt hur extremregn ska hanteras. Om plankartan 

ska reglera markbeläggning av en viss yta förordas gräs före grus. 

 

Norrenergi 

Norrenergi har befintliga ledningar i anslutning till fastigheten och förutsätter att de 

beaktas i detaljplanearbetet.  

 

Skanova 

Skanova har kablar inom utpekat u-område. 

 

Solna Vatten 

Solna Vatten har ledningar inom planområdet för både spill-, dag- och dricksvatten 

och samrådsförslaget redovisar en byggrätt över ledningsrättsområdet. En förutsätt-

ning för nämnda byggrätt är att ledningsrätten som ledningarna går i kan upphävas 

och ersättas med nya ledningar i nytt läge. 

 

SLL Trafikförvaltningen och FUT 

I samma område där regionnätstationen planeras pågår ett planärende för nya tun-

nelbanan till Arenastaden. Där planområden för nätstationen och tunnelbanan över-

lappar varandra bör planen för regionnätstationen avgränsas i höjdled. 

 

Vattenfall 

Vattenfall önskar att genomförandetiden för planen ändras till 10 år. Vattenfall utför 

eventuell flytt eller förändringar av befintliga elanläggningar, men bekostas av ex-

ploatören.  

 

Brf Tomteboda 
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Föreningen önskar att byggnaden ljuddämpas på ett bra sätt och att Strålskyddsmyn-

digheten ska få ge sina synpunkter på hur man ska bygga på ett bra sätt som minime-

rar det elektromagnetiska fältet. 

 

Svenska McDonalds AB 

Storleken på byggnaden kommer avsevärt försämra miljön för personer som vistas 

på Tomteboda 7 och särskilt för personer som vistas på restaurangens uteplats. En 

sådan verksamhet kommer att minska verksamhetens omsättning. Vidare finns en 

oro vad gäller buller och magnetfält. Ett ökat avstånd till restaurangen skulle inne-

bära en fördel även ur dessa aspekter och McDonalds förutsätter att verksamhetsutö-

varen vidtar alla erforderliga åtgärder så att några riktvärden inte överskrids på fas-

tigheten. 

  

Preem AB 

Preem förutsätter att de kommer fortsätta kunna bedriva sin verksamhet i enlighet 

med hur verksamheten bedrivs idag på Tomteboda 8. Skyddsavståndet för befintlig 

verksamhet gäller vilket förutsätter att regionnätstationen skall uppföras med brand-

klass El 90.  

 

PT 

Avsändaren framför att staden bör vidta störning- och riskreducerande åtgärder samt 

tillåta att Strålskyddsmyndigheten blir en remissinstans vid utformning av stationen. 

 

TM 

Avsändaren framför att strålskyddsmyndigheten bör bli en remissinstans avseende 

placering av transformatorerna i stationen. Vidare framförs att transformatorerna bör 

byggas på ett sådant sätt att det reducerar strålning och buller. Fläktar bör placeras så 

långt bort från bostäderna som möjligt. Närboende behöver veta om vi ska lämna 

bostäder vid eventuell brand och om det är stor risk för kraftig explosion. 

 

WA 

Avsändaren framför att strålskyddsmyndigheten ska vara remissinstans avseende 

placering av transformatorerna. Vidare framförs att det även är viktigt att säkerställa 

att transformatorerna byggs in och att eventuella ventilationsfläktar vänds bort från 

bostäderna för att minimera buller. 

Förvaltningens kommentarer i korthet 

Plankartan har kompletterats för att reglera lägsta schaktningsdjup över nollplanet 

med hänsyn till tunnelbanan och grundkartan har uppdaterats. Dagvattenutredningen 

har kompletterats för att utreda hur olika dagvattenåtgärder förhindrar att förore-

ningsbelastning till recipient ökar efter exploatering, ge förslag för hantering av ex-

tremregn (100-års) samt ange korrekt tidsfrist för recipient gällande god ekologisk 

status. Föreliggande översiktliga miljötekniska markundersökning har kompletterats 

i syfte för att utreda hur förorenad mark ska omhändertas vid planens genomförande. 

Lösning för flytt av Solna vattens ledningar har tagits fram. Planbeskrivning har 

reviderats för att redovisa konsekvenserna av planens genomförande, genomförande 

genom exploateringsavtal. Strålskyddsmyndigheten läggs till som remissinstans in-

för granskning. Skyddsavstånd och buller till omgivande fastigheter är säkerställt.  
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3. Yttranden under samrådet 

Remissinstanser  

 

Länsstyrelsen 

Förslaget anses i detta skede inte strida emot de intressen som Länsstyrelsen har att 

bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen, men har följande synpunkter på 

planförslaget: 

 

Mellankommunal samordning 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, och Trafikförvaltningen har i ett ytt-

rande 2017-06-27 framfört att planområdet för nätstationen ligger inom samma om-

råde som ett pågående planärende för nya tunnelbanan till Arenastaden. Länsstyrel-

sen noterar att Stockholms läns landsting, SLL, och Vattenfall för en dialog angå-

ende detta. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver reglera planhandlingarna 

med begränsningar för byggnadens djup med hänsyn till skyddszonen för tunnelba-

nan. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Solna stad pekar ut Mälaren-Ulvsundasjön som recipient för dagvatten från planom-

rådet. Nuvarande norm för sjön är att den ska ha god ekologisk status 2021 (och inte 

2027 som framgår av planhandlingarna). Problemen med höga halter av antracen 

(PAH), bly och tributyltennföreningar kvarstår och har fått en tidsfrist till 2027 för 

att uppnå god kemisk ytvattenstatus. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte i 

tillräcklig utsträckning redovisar vilka åtgärder som behövs och vidtas för att miljö-

kvalitetsnormer för vatten ska följas. 

 

Översvämningsrisk från skyfall 

Regionnätstationen är en samhällsfunktion och det är av vikt att den placeras och 

utformas på ett sådant sätt att det inte föreligger risk för översvämning. Utifrån nu-

varande utformning kan inte Länsstyrelsen bedöma om bebyggelsen är lämplig av-

seende risken för översvämning från skyfall. Länsstyrelsen anser därav att kommu-

nen bör utreda hur regionnätstationen påverkas av ett 100-årsregn med klimatfaktor. 

Resultatet ska ligga till grund för planens utformning och riskreducerande åtgärder 

ska implementeras i plankartan för att säkerställa dess genomförande. I dagvattenut-

redning (SWECO 16-07-01) beskrivs olika sätt området kan utformas för att minska 

översvämningsrisken från skyfall. Länsstyrelsen kan dock inte se att dessa förslag 

har implementerats i plankartan eller planbeskrivningen.  

 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen instämmer med kommunen om att ytterligare analyser i samband med 

schaktarbetet är nödvändigt för att säkerställa föroreningshalterna i massorna som 

ska omhändertas. Kommunen bör även redovisa i planbeskrivningen hur en förore-

ningssituation ska hanteras om en sådan uppstår vid planens genomförande. Förore-

nade områden där spridningsförutsättningarna kan förändras av stora mängder ne-

derbörd på grund av klimatförändringar behöver uppmärksammas i planbeskriv-

ningen. En ökad grund- och ytvattennivå kan medföra utlakning av föroreningar. 

 

Dagvattenhantering (rådgivande synpunkt) 

I dagvattenutredningen (SWECO 16-07-01) saknar Länsstyrelsen en beskrivning av 

dagvattnets påverkan av vattenkvalitet i Ulvsundasjön på kvalitetsfaktornivå. I dag-
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vattenutredningen görs en jämförelse av föroreningarna i dagvattnet före och efter 

exploatering med slutsatsen att föroreningshalterna minskar generellt i dagvattnet 

efter exploatering. Redovisade mängder förorenade ämnen visar att utsläpp från 

planområdet redan är förhöjda före exploatering och kommer hålla ungefär samma 

nivåer efter exploateringen. Vid en framtida ökning av nederbördsmängderna kom-

mer planens föroreningsmängder troligen att öka något över dagens utsläppsmäng-

der om inte reningsåtgärder vidtas. Den föreslagna dagvattenfördröjande åtgärden i 

planområdet (kassettmagasin) samt planens markutformning med grusplan runt byg-

ganden kommer inte att rena dagvatten tillräckligt för att förhindra försämring av 

miljökvalitetsfaktor. Länsstyrelsen anser att kommunen i nästa skede behöver redo-

visa dagvattnets påverkan på vattenkvalitet i recipienten på kvalitetsfaktornivå för 

att ge en rimlig bedömning av reningsbehovet i planområdet.  

 

Förvaltningens kommentar: Plankartan har kompletterats för att säkerställa att 

byggnadens djup är bortom skyddszon för ny tunnelbanelinje genom att ange lägsta 

schaktningsnivå i meter över nollplan. Planbeskrivningen har kompletterats med 

redovisning av hur markföroreningarna ska omhändertas vid planens genomförande. 

Planen har genom dagvattenutredningen kompletterats med syfte att (1) säkerställa 

att föroreningsbelastningen av samtliga ämnen inklusive PAH till recipient Mälaren-

Ulvsundasjön blir lägre efter exploatering. (2) Utgå ifrån ett omhändertagande av 20 

mm dagvatten med fördröjning och rening innan avledning till kommunalt VA-nät. 

(3) Redovisa konsekvenser av ett (100-års) extremregn och föreslå åtgärder för att 

minimera skadeverkan. (4) Beräkna klimatfaktor och ange val av klimatfaktor. 

Plankartan har kompletterats med bestämmelser för att säkerställa hantering av dag-

vatten och skyfall samt för att säkerställa att bebyggelsen inte skadas vid översväm-

ning.  

 

Lantmäteriet  

Grundkarta 

Grundkartan innehåller streckade linjeobjekt som varken är servituts-, ledningsrätts- 

eller fastighetsgränser. Dessa streckade linjeobjekt är inte redovisade i teckenförkla-

ringen. 

 

Plankarta och planbestämmelser 

Inga synpunkter. 

 

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

I planbeskrivningen behöver ansvarsfördelningen beträffande vem som ska söka 

fastighetsbildning och vem som ska betala förrättningskostnader redovisas. Konse-

kvenserna för planens genomförande behöver redovisas. Konsekvenserna av genom-

förande genom exploateringsavtal har inte redovisats. 

 

Förvaltningens kommentar: Grundkartan har uppdaterats så att teckenförklaringen 

stämmer med linjerna i kartan. Planbeskrivningen har kompletterats med redovis-

ning av konsekvenserna av planens genomförande samt konsekvenserna av genom-

förande genom exploateringsavtal. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Dagvatten 

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten-

distrikt förvaltningsplan, med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för di-

striktets vattenförekomster, för perioden 2016-2021. Enligt de nya miljökvalitets-
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normerna ska vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön uppnå ”god ekologisk sta-

tus” redan år 2021. För kemisk status är tidsfristen förlängd till år 2027 för vissa 

ämnen. Dagvattenutredningen är daterad till april 2016 och behöver uppdateras vad 

gäller tidsfristen för ekologisk status som där anges till år 2027. Detta gäller också 

för planbeskrivningen.  

 

I dagvattenutredningen föreslås en yta att beläggas med antingen gräs eller grus. 

Gräs är att föredra av de två alternativ då en gräsyta utformat med svackdike är ge-

nerellt bra både ur renings- och flödessynpunkt. Plastkassetter är inte ett optimalt val 

för hantering av dagvatten, varken från materialvals- eller reningssynpunkt. Plast-

kassetternas många ytor utsätts för vattnets erosionsverkan och kassetterna kan med 

tiden bli en källa till mikroplast i recipienten. Alternativ till plastkassetter bör tas 

fram. Magasin med mackadamm och biokol skulle kunna vara ett bra alternativ.  

 

Enligt planbeskrivningen ligger planområdet lägre än stora delar av omgivande 

mark. Hur planområdet påverkas av extremregn är därmed särskilt relevant att un-

dersöka närmare och förhålla sig till i den fortsatta planprocessen. Fördjupade stu-

dier bör göras av hur planområdet påverkas vid extremregn och vilka åtgärder och 

anpassningar av detaljplanen som kan göras för att regionnätstationen inte ska kunna 

översvämmas. Enligt dagvattenutredningen finns i anslutning till fastighetens syd-

sydväst sida ett instängt område som behöver bearbetas vid framtida höjdsättning. 

Förslag om att anlägga ett avskärande dike mot naturmarken kan vara ett bra sätt att 

källsortera dagvattnet, bland annat för att rent vatten inte i onödan ska ta upp förore-

ningar. 

 

Magnetfält 

Idag saknas gränsvärden och riktvärden för långtidsexponering av elektromagnetiska 

fält. Strålsäkerhetsmyndigheten anger att genomsnittliga magnetfält i bostäder upp-

går i storstäder till ungefär 0,1 μT och i mindre tätorter ungefär 0,05 μT. Miljööver-

vakningsenheten räknar i detta sammanhang Solna som storstad (tillhörande Stor-

stockholm). 0,1 μT kan därför räknas som ett generellt bakgrundsvärde för bostäder 

i Solna.  
 

Trots lång tids forskning kan idag inte säkert sägas om magnetfält kan orsaka can-

cer. Forskare har dock i flera oberoende studier sett samband mellan exponering 

under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala och en något ökad risk 

för leukemi. Sambandet mellan magnetfält och barnleukemi kvarstår när man tagit 

hänsyn till flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen, WHO, har 

därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande. (Magnetfält och hälso-

risker, 2009.) Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken bör därför tillämpas. 
 

Eftersom mätningar från motsvarande stationer visar att magnetfältet avtagit till un-

der 0,1 μT på ett avstånd runt 15–20 meter från stationen (på den sida som hade 

högst värden), och närmaste bostäder i det aktuella planfallet är 30 meter, bör det 

vara möjligt att anlägga transformatorstationen på sådant sätt att bakgrundsnivån 

(räknat som 0,1 μT) underskrids med god marginal. Det bör följas upp att anlägg-

ningen anordnas på sådant sätt. Transformatorstationen kan med fördel utformas så 

att den sida som kommer närmast bostäderna blir en sida med låga strålningsnivåer 

(se exemplet i planbeskrivningen).  

 

Buller 
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MÖ ställer sig bakom förslaget till planbestämmelse för verksamhetsbuller, ”Buller 

från verksamheten inom den tekniska anläggningen får, på större avstånd än 20 me-

ter från tomtgräns, inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå”. 

 

Mark 

MÖ ställer sig bakom planbeskrivningens förslag att ”det är lämpligt att utföra ytter-

ligare analyser i samband med schaktarbetet, för att säkerställa föroreningshalterna i 

massorna”. 

 

Natur 

Endast en mindre del av fastigheten består av naturmark, enligt dagvattenutredning-

en. Utifrån tidigare besök i närområdet bedömer miljöövervakningsenheten att fas-

tigheten inte innehåller några höga naturvärden och att detaljplanen därmed inte in-

nebär att sådana naturvärden skadas. Angränsande fastighet mot söder kan däremot 

innehålla höga naturvärden, bland annat värdefulla tallar. Projektet bör säkerställa 

att inte rötter, stam eller grenar skadas på grannfastighetens äldre träd under anlägg-

ningstiden. 

 

Förvaltningens kommentar:  

Dagvattenutredningen har kompletterats och anger att vattenförekomsten Mälaren-

Ulvsundasjön har mål att nå god ekologisk status år 2021 och inte 2027. Tidsfristen 

till 2027 gäller bara för kemisk status. Grönyta föreslås för hantering av dagvatten 

och skyfall vilket säkerställs i plankartan. Hantering av extremregn har säkerställts 

genom bebyggelsens och markens utformning. 

 

Byggnaden är vänd med kortsidan mot planerade och befintliga bostäder där det är 

lägre strålningsnivåer. Enligt framtagen utredning för bedömning av magnetfält be-

döms magnetfältsexponering på de planerade och befintliga bostäderna  

vara lägre än vad som kan anses normalt i boendemiljöer. Enligt framtagen uträk-

ning på magnetfältets utbredning kring regionnätstationen (se figur 1) bedöms det 

även att nivåerna mot bostäderna avtar till under 0,1 μT.  
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Figur 1. Magnetfältets utbredning kring regionnätstationen. 

 

En översiktlig naturvärdesinventering har tagits fram. Inga träd inom planområdet 

bedöms kunna bevaras. Kompensationsåtgärder föreslås genom bland annat plante-

ring av nya träd. Fråga om att säkerställa att inte rötter, stam eller grenar skadas på 

grannfastighetens äldre träd under anläggningstiden hanteras i projekteringsskedet.  

 

Norrenergi  

Norrenergi har befintliga ledningar i anslutning till kv. Tomteboda och förutsätter att 

de beaktas i detaljplanearbetet. Om ledningarna behöver flyttas för att möjliggöra 

byggnation enligt det aktuella planförslaget utgår vi från att omläggning av de be-

fintliga ledningarna bekostas av exploatören. Vid en eventuell omläggning skall vä-

derförhållande och urkopplingstider beaktas så att kunder ej drabbas mer än nödvän-

digt. 

 

Förvaltningens kommentar: Synpunkt noteras. 

 

Skanova  

Skanova har kablar inom utpekat u-område. 

 

Förvaltningens kommentar: Synpunkten noteras. 

 

Solna Vatten  

Solna Vatten har ledningar inom planområdet för både spillvatten, dagvatten och 

dricksvatten. Samrådsförslaget redovisar en byggrätt över ledningsrättsområdet. En 

förutsättning för nämnda byggrätt är att ledningsrätten som ledningarna går i kan 

upphävas och att de befintliga ledningarna kan ersättas med nya ledningar i ett nytt 

läge. I samrådsförslaget redovisas ett u-område, i vilket eventuellt nya ledningar 

skulle kunna förläggas. Men eftersom u-området inte skapar förutsättningar för ett 

sammanhängande nät kan Solna Vatten inte se hur detaljplanen enligt samrådsför-

slaget skulle kunna genomföras. 
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Med hänvisning till ovanstående förutsätter Solna Vatten att miljö- och byggnads-

förvaltningen inför den fortsatta planhanteringen upptar ett samråd med bolaget be-

träffande hur tidigare nämnda ledningar ska säkerställas. Om den slutliga detaljpla-

nen förutsätter att Solna Vattens ledningar måste ersättas av nya ledningar ska dessa 

ledningsarbeten utföras av exploatören på dennes bekostnad. Arbetena ska regleras i 

ett särskilt avtal mellan Solna Vatten och exploatören, vilket ska vara träffat innan 

detaljplanen går till antagande.  

 

Förvaltningens kommentar: Lösning för flytt av Solna vattens ledningar har tagits 

fram. Detta säkerställs bland annat med ett u-område i detaljplanen. Ett avtal mellan 

Vattenfall och Solna vatten ska upprättas inför antagande.  

 

SLL Trafikförvaltningen och FUT 

I samma område där nätstationen planeras pågår ett planärende för nya tunnelbanan 

till Arenastaden. Där planområden för nätstationen och tunnelbanan överlappar 

varandra bör planen för nätstationen avgränsas i höjdled. 

 

Förvaltningens kommentar: Plankartan har kompletterats för att säkerställa skydds-

zon för ny tunnelbanelinje genom att ange lägsta schaktningsnivå i meter över noll-

plan. 

 

Vattenfall  

Eventuell flytt eller förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall 

men bekostas av exploatören. Vattenfall önskar även att genomförandetiden för pla-

nen ändras från 5 till 10 år. 

 

Förvaltningens kommentar: Enligt gällande principöverenskommelse åtar sig Vat-

tenfall att bekosta samtliga bygg- och anläggningskostnader inom den blivande 

kvartersmarken inklusive rivningar och evakueringar. Förvaltningen stämmer av 

med Vattenfall och verifierar innehållet i yttrandet. Förvaltningen ser inte någon 

anledning till att detaljplanen skall ha en 10 års genomförande tid. 5 års genomfö-

randetid kvarstår. 

 

Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen: 

 

• Fortum Värme 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

• Norrvatten 

• Trafikverket 

• Storstockholms brandförsvar 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende 

Brf Tomteboda 1  

Föreningen önskar att byggnaden ljuddämpas på ett bra sätt och att Strålskyddsmyn-

digheten ska få ge sina synpunkter på hur man ska bygga på ett bra sätt som minime-

rar det elektromagnetiska fältet. 

 

Förvaltningens kommentar: Buller från verksamheten regleras på plankartan och 

kommer att fortsatt göra så. Till granskning kommer Strålskyddsmyndigheten att 

läggas till som remissinstans. 
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Svenska McDonalds AB 

En av de viktigaste förutsättningarna för verksamheten är god tillgänglighet för be-

sökare. Även restaurangens visibilitet är en viktig förutsättning. 

 

Storleken på byggnaden kommer avsevärt försämra miljön för personer som vistas 

på Tomteboda 7. Särskilt påtaglig blir försämringen av miljön för personer som vis-

tas på restaurangens uteplats. En sådan försämring kommer att minska verksamhet-

ens omsättning. Mot den bakgrunden ifrågasätts om byggnaden behöver vara så stor 

och kompakt samt om den måste vara placeras så nära fastighetsgränsen.  

 

Den tilltänkta byggnaden kommer också försämra restaurangens visibilitet. För att 

motverka detta behöver McDonalds möjlighet att sätta upp skyltar vid Solnavägen 

för att kunna leda/dirigera besökare till restaurangen.  

 

Vidare finns oro vad gäller buller och magnetfält. Ett ökat avstånd till restarungen 

skulle innebära en fördel även ur dessa aspekter. Vad gäller buller och magnetfält så 

förutsätter McDonalds att verksamhetsutövaren i den tilltänkta byggnaden kommer 

vara skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder så att några riktvärden inte överskrids 

på Fastigheten. 

 

Förvaltningens kommentar: Storleken på byggnaden har bearbetats för att minska 

volymen så mycket som möjligt. Mot McDonalds och fastigheten Tomteboda 7 pla-

neras en trädrad för att minska påverkan av regionnätstationen mot fastigheten. Vad 

gäller buller och magnetfält kommer inga riktvärden att överskridas. Transformator-

stationerna byggs in för att minimera påverkan så mycket som möjligt.  

 

Preem AB  

Preem AB bedriver en bensinstationsrörelse på del av fastigheten Tomteboda 8 och 

förutsätter att de kommer fortsätta kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med hur 

verksamheten bedrivs idag. Vi särskilt lyfta skyddsavstånd som gäller för den verk-

samhet som Preem bedriver samt att regionnätstationen skall uppföras med brand-

klass EI 90. 

 

Förvaltningens kommentar: Förvaltningen bedömer att föreslagen regionnätsstation 

inte kommer påverka Preem ABs nuvarande och framtida verksamhetsutövning. På 

plankartan anges det redan att regionnätstationen skall uppföras med minst brand-

klass El 90 alternativt EI 60 tillsammans med automatiska sprinklers enligt gällande 

riktlinjer. Vattenfall har framfört att väggarna mot transformatorrummet föreslås 

vara brandklassade enligt RE 120 vilket innebär att väggarna ska kunna upprätthålla 

sin bärande förmåga och vara täta i minst 120 minuter vid brand. Krav på isolering 

(I) bedöms inte vara nödvändigt eftersom byggnaden inte står i direkt anslutning till 

andra byggnader. 

 

PT 

Avsändaren önskar att staden tar med i beaktandet av stationen att den ljuddämpas i 

så stor utsträckning som möjligt, att man försöker minimera strålningen genom fa-

sadbeklädnader, placering av apparatur etc. Strålsäkerhetsmyndigheten bör bli re-

missinstans vid utformning av stationen.  

 

Förvaltningens kommentar: Bullernivåer regleras på plankartan och ska inte över-

stiga gällande riktvärden. Transformatorstationerna byggs in för att minimera påver-
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kan så mycket som möjligt. Till granskning kommer Strålskyddsmyndigheten att 

läggas till som remissinstans. 

 

TM  

Avsändare önskar att Strålskyddsmyndigheten är remissinstans avseende placering-

en av transformatorerna i stationen. Transformatorerna inne i stationen bör byggas in 

för att minska strålning/buller och när man bygger stationen bör man använda 

material som minskar de elektromagnetiska fälten samt buller. Eventuella fläktar bör 

placeras så långt bort från bostäderna som möjligt. I riskutredningen varnas för ris-

ken av explosion vid brand. Närboende behöver då veta om vi ska lämna bostäder 

vid eventuell brand i transformatorstationen och om det är stor risk för en kraftig 

explosion. 

 

Förvaltningens kommentar: Bullernivåer regleras på plankartan och ska inte över-

stiga gällande riktvärden. Transformatorstationerna byggs in för att minimera påver-

kan så mycket som möjligt. Till granskning kommer Strålskyddsmyndigheten att 

läggas till som remissinstans. Vad gäller olycksrisk (brand och explosion) bedöms 

risknivån vara acceptabel för omgivande bebyggelse förutsatt att byggnaden uppförs 

med brandklassade väggar, vilket regleras på plankartan.  

 

WA 

Vi vill att Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara remissinstans avseende placeringen 

av transformatorerna i stationen. Det är också viktigt att ni säkerställer att transfor-

matorerna byggs in och att eventuella ventilationsfläktar vänds bort från bostäderna 

för att minimera buller.  

 

Förvaltningens kommentar: Till granskning kommer Strålskyddsmyndigheten att 

läggas till som remissinstans. Transformatorstationerna byggs in för att minimera 

påverkan så mycket som möjligt. 

4. Förändringar efter samrådet 

Plankarta 

• Planområdet har utökats till att omfatta hela fastigheten Tomteboda 10, bland 

annat för att kunna ta hand om dagvatten och skyfall.  

 

• Grundkartan har uppdaterats så att linjeobjekt stämmer med teckenförkla-

ringen. 

 

• Användningsbestämmelsen på plankartan har specificerats till transformator-

station.  

 

• En mindre byggrätt för en lokal transformatorstation har tillkommit för att 

möjliggöra laddplatser för elbilar på fastigheten.  

 

• U-området har justerats till 6 meters bredd (u1). 

 

• Nya högsta höjder för bebyggelsen har införts på plankartan (h1, h2 och h3).  

 

• Bestämmelsen f1 har omformulerats till fasadmaterial ska huvudsakligen vara 

rött tegel.  
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• En planbestämmelse om lägsta färdig golvnivå för bebyggelse har införts i 

plankartan för att säkerställa att bebyggelsen inte riskerar att översvämmas 

(b1).  

 

• Ordet minst har lagts till i planbestämmelsen om att väggar mot transforma-

torrum ska ha minst brandklass EI 90, alternativt EI 60 tillsammans med 

automatiska sprinkler (b2). 

 

• Planbestämmelse om lägsta schaktningsnivå i meter över nollplan har införts 

på plankartan för att säkerställa att byggnaden ej är inom skyddszon för ny 

tunnelbana (b3 och b4). 

 

• En planbestämmelse om markens genomsläpplighet och andel grönyta för att 

säkerställa omhändertagande av dagvatten och skyfall har införts på plankar-

tan.  

 

• En planbestämmelse om att trädplantering ska finnas har införts på plankar-

tan (n1). 

 

• Planbestämmelse om att buller från transformatorstationen inte får överstiga 

35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 meter från fastighets-

gräns har ändrats från 30 meter till 10 meter för att säkerställa att även plane-

rade bostäder inte påverkas.  

 

• En planbestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som kan för-

ändra markens genomsläpplighet har införts på plankartan. 

 

Övrigt 

• Gestaltningen av bebyggelsen och marken har bearbetats för att bland annat 

säkerställa att bebyggelsen inte skadas vid översvämning.  

 

• En dagvattenanläggning med grönytor med trädplantering har planerats in 

för att hantera dagvatten och skyfall samt skapa ekosystemtjänster och upp-

levelsevärden längs med Solnavägen.  

 

• Planbeskrivning kompletteras och redovisar konsekvenserna av planens ge-

nomförande samt genomförande genom exploateringsavtal. 

 

• Planbeskrivningen och dagvattenutredningen har kompletterats i syfte att sä-

kerställa att föroreningsbelastning till recipient blir lägre efter exploatering, 

beräknat utifrån en övergripande princip om 20 mm fördröjning och rening 

med klimatfaktor. Planbeskrivningen och dagvattenutredningen har också 

uppdaterats med en redovisning av konsekvenserna av ett extremregn. Tids-

frister för recipienten har uppdaterats.  

 

• En komplettering av den miljötekniska markundersökningen har tagits fram 

för att klargöra hur förorenad mark ska omhändertas vid planens genomfö-

rande. 
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• Utredningarna bedömning av magnetfält, riskanalys och bullerutredning har 

uppdaterats. 

 

• Utredningarna markteknisk undersökningsrapport, PM geoteknik och över-

siktlig naturvärdesbeskrivning har upprättats.  

 

• Dialog mellan Solna vatten och Vattenfall har upprättats och lösning för flytt 

av ledningar har tagits fram.  

 

• Strålskyddsmyndigheten läggs till som remissinstans till granskning. 

5. Synpunkter som inte tillgodosetts 

• Vattenfalls önskar en förlängning av genomförandetid från 5 till 10 år. 

 

• McDonalds önskar att få skylta längsmed Solnavägen. 

 

 

  

Alexander Fagerlund  Lamija Perenda 

Plan- och geodatachef  Planarkitekt 


