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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Frank Projektpartner AB identifierat viktiga spridningssamband 
i kvarteret Albygård i Solna. Kvarteret omfattar ett cirka 1,8 ha stort område med träd och buskar 
som omgärdas av alléer. Ekologigruppen har även genomfört en trädinventering i området våren 
2021. 

Tre befintliga spridningsanalyser har analyserats, dels en analys på en större skala, dels en analys på 
regional nivå samt en regional spridningsanalys över nationalstadsparken och dess närområden.  

Miljöförvaltningen i Stockholms stad tog 2007 fram ett habitatnätverk över stora delar av de mest 
bebyggda områdena inom Stockholmsområdet. Denna analys inkluderar viktiga mellankommunala 
grönstrukturer mellan Solna stad och Stockholm. Detta data är inte heltäckande för Solna, men 
visar viktiga samband i närhet till Solna, och har därför tagits i hänsyn. För att komplettera denna 
analys med mer detaljerad information om spridningssambanden utförde Ekologigruppen en 
regional analys av spridningssamband i Solna och Stockholm 2017. Denna analys syftade till att ge 
en övergripande bild över de viktigaste gröna stråken i regionen, men samtidigt bevara en hög 
upplösning. Varken Ekologigruppens regionala analys eller miljöförvaltningens habitatnätverk 
påvisar några tydliga värdekärnor för groddjur, barrskogsmesar eller eklevande insekter vid 
Albygård. Enligt Miljöförvaltningens habitatnätverk finns inte heller några tydliga 
spridningssamband för modellarterna i direkt närhet till utredningsområdet. Detta tyder på att 
många av de viktigaste områdena för modellarternas rörelsefrihet över kommungränsen ligger 
bortom utredningsområdet. Den regionala analysen indikerar däremot att det finns potentiella 
spridningsstråk inom och utanför Albygård för generalistiska eklevande insekter som framförallt 
kan nyttja de bokträd som finns inom kvarteret.  

I den lokala spridningsanalysen över Nationalstadsparken finns flera indikatorer på att de 
fragmenterade ädellövsmiljöerna inom och omkring Albygård är viktiga för spridning av 
ädellövslevande insekter inom Solna stad och Nationalstadsparken. Det betyder att på en mindre 
skala är området inom och i direkt anslutning till Albygård viktiga för spridningssambanden för 
ädellövslevande insekter. Däremot påvisas även i denna analys att utredningsområdet inte har 
någon avgörande funktion för barrskogsfåglars rörelsefrihet i och kring Solna. 

I synnerhet ädellövslevande insekter drar nytta av miljöerna kring Albygård. Dessa miljöer är relativt 
gamla och det tar många år för ädellövträd att utveckla de håligheter och strukturer som är viktiga 
för ädellövslevande arter, vilket betyder att ju äldre ett träd är desto högre naturvärden utvecklar 
det. Inom planområdet återfinns dock inga tillräckligt gamla träd för att fungera som goda 
livsmiljöer för ädellövslevande insekter ännu, utan dessa träd är omkring 60 år och har därför inte 
hunnit utveckla de håligheter som dessa insekter är beroende av. Däremot kan dessa träd i 
framtiden stärka ädellövsnätverket i området vilket är en viktig del av föryngringen inom av träd när 
de blir äldre och riskerar att försvinna. Det är viktigt att överväga områdets del av det större 
sambandet för ädellövslevande insekter, ytterligare ingrepp i och omkring Albygård kan leda till ett 
försvagat spridningssamband vilket i förlängningen skulle kunna försvaga ekosystemen i området.  

Vid utveckling av området rekommenderas att stärka och bevara de ädellövträd som finns i 
området, samt att ta fram en plan för hur föryngring av ädellövsmiljöerna ska genomföras. Andra 
rekommendationer vid exploatering av detta område är: 

 Träd som är tänkta att bevaras skadas ofta under byggskedet, ofta till följd av kompaktering 
av jord. Ta så tidigt som möjligt fram en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) i 
samarbete med ekolog, arborist och landskapsarkitekt, eller liknande kompetens.   

 Träd som behöver tas ned bör sparas som död ved i kvarvarande naturmark för att på så 
sätt främja den biologiska mångfalden.   

 Placera byggnader så att de inte skadar träd eller förändrar de abiotiska förhållandena för 
träden, det vill säga genom att till exempel skugga träden. 
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 Vid placering av byggnader tänk på att trädens rotsystem oftast sträcker sig längre ut än 
trädkronan, och försök därför placera byggnader på ett sätt som inte påverkar rotsystemen. 
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Syfte och bakgrund 
Ekologigruppen har på uppdrag av Frank Projektpartner AB identifierat viktiga spridningsstråk i 
och omkring kvarteret Albygård. Kvarteret omfattar ett cirka 1,8 ha stort område med träd och 
buskar på innergården som utgörs av bland annat bokträd och alléer av framförallt lönnar runt om 
(figur 1 från trädinventering av Ekologigruppen 2021). 

 

Figur 1. Kvarteret Albygård med träd av ask, bok, pil, skogslönn, tysklönn (id 55), samt två okända kulturträd (id 

5, 6), karta från Ekologigruppens rapport från 2021 ”Trädinventering i kvarteret Albygård i Solna kommun”. 
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Spridningssamband 
På nationell nivå har begreppet ”grön infrastruktur” blivit allt viktigare inom stadsplanering och 
naturvård. Det innebär att man planerar långsiktigt för de grönområden som finns inom en stad 
och är viktiga för att upprätthålla de ekosystem som finns inom och utanför stadsgränsen. På så sätt 
lyfts ekosystemens funktionalitet, kvalitet och sammanhang för att bevara de egenskaper i 
grönstrukturen som många arter kräver för att kunna röra sig fritt i landskapet, och på så sätt skapas 
förutsättningar för livskraftiga ekosystem.  

Spridningssamband Stockholms stads habitatnätverk 
Att bevara och sköta om naturområden som är ekologiska värdekärnor är en grundläggande 
del av att bevara Solna stads ekologiska infrastruktur, vilket bidrar till att upprätthålla 
spridningssambanden över hela Stockholmsregionen. En annan viktig del är att 
bibehålla fungerande spridningssamband mellan dessa värdekärnor. I planområdet Albygård 
är två aspekter särskilt viktiga. Det ena är hur detaljplanen påverkar den gröna 
infrastrukturen kopplad till Nationalstadsparken och Solnas lokala gröna infra struktur. Den andra 
är hur detaljplanen påverkar spridningsmöjligheterna från Solna till de grönområden som finns i 
Stockholmsinnerstad vidare söderut mot Tyresö. 
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Metod 
Utbredningen av groddjur, ädellövslevande insekter och barrskogsfåglars spridningssamband 
baserades på Miljöförvaltningens habitatnätverk (Mörtberg m.fl., 2006 & 2007). Utöver det 
kompletterades habitatnätverken med länsstyrelsens regionala spridningssamband, framtagna av 
Ekologigruppen 2017. Utifrån den sammanställda datan kunde spridningssamband och utpekade 
habitat ritas ut inom området kring Albygård. Spridningssambanden för barrskogsfåglar och 
ädellövslevande insekter jämfördes sedan med Ekologigruppens spridningsanalys kring 
nationalstadsparken 2019 för att jämföra de regionala och lokala värdena för den gröna 
infrastrukturen i och omkring utredningsområdet. Genom att komplettera analysen med flera olika 
dataunderlag med olika upplösning kunde en helhetsbild tas fram över utredningsområdets 
funktion för spridningssambanden i Solna och Stockholm stad.    

Fokusarter inom spridningssamband och 
habitatnätverk 
Miljöförvaltningen arbetar sedan tidigare med tre olika artgrupper som är relevanta för att beskriva 
hur landskapet hänger samman i kommunen (Stockholms stad, miljöförvaltningen 2016):  

 Eklevande insekter, beroende av miljöer med gamla ekar 
 Barrskogsmesar, som lever i mer sammanhängande barrskogsmiljöer 
 Våtmarkslevande arter, representerade av padda  

 
Samma artgrupper användes även i Ekologigruppens regionala spridningssamband för att 
undersöka förutsättningarna för dessa populationer på en regional nivå. I Ekologigruppens lokala 
spridningsanalys över området kring Nationalstadsparken användes barrskogsfåglar samt 
ädellövslevande insekter som fokusarter, medan groddjur inte eftersöktes i denna analys.  
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Resultat 

Spridningssamband för groddjur 
Utredningsområdet vid Albygård bedöms inte vara en lämplig livsmiljö för groddjur och inga 
vattensamlingar förekommer i området. Detta indikeras ytterligare av det fåtal groddjursfynd som 
har rapporterats till Artportalen i närheten av utredningsområdet de senaste 20 åren. Dessa fynd har 
i synnerhet påträffats vid de kända groddjursdammarna runt Lillsjön och Råstasjön. Enligt 
Miljöförvaltningens habitatnärverksanalys bedöms området inte ingå i något ekologiskt samband 
för groddjur, vilket den regionala analysen också bekräftar (figur 2).  

Spridningssamband för eklevande insekter 
I planområdet vid Albygård förekommer flera ädellövsmiljöer, men området är inte identifierat som 
en värdekärna i Miljöförvaltningens habitatnätverk. I Ekologigruppens regionala spridningsanalys 
finns däremot viktiga spridningsstråk utpekade inom utredningsområdet. Dessa är med stor 
sannolikhet viktiga för spridningen av eklevande insekter mellan nationalstadsparken och de mer 
fragmenterade ädellövsmiljöerna i Solnas västra och södra delar. I kvarteret finns bokträd, vilka är 
seminaturliga i området och kan troligen användas av generalistiska eklevande insekter. 

Spridningssamband för barrskogsmesar 
Planområdet vid Albygård utgörs till stor del av ädellövträd insprängda i stadsmiljön. Dessa miljöer 
är inte gynnsamma för barrskogsmesar, som kräver ett mer sammanhängande barrskogsdominerade 
habitat. Det finns flera större barrskogsområden bortom planområdet, så som Hagaparken och 
Judarnskogen, och mindre områden viktiga för barrskogsfåglar i närheten av Albygård. Inom 
planområdet saknas dock gynnsamma strukturer för barrskogsfåglars rörelsefrihet, vilket leder till 
att Albygård troligen inte utgör en central del i sambanden, men närliggande områden kan fungera 
som ”klivstenar”, så kallade ”stepping-stones”, mellan olika barrskogsområden i denna del av Solna. 
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Figur 2. Habitatnätverk för groddjur med kända groddjurslokaler och groddjursfynd (längst ner, blått) visar inget 
spridningssamband för groddjur inom utredningsområdet. Längst ner till höger syns habitatnätverket för barrskogsfåglar, 
inte heller dessa ligger inom utredningsområdet. I den övre kartan som visar nätverk för eklevande insekter syns 
däremot viktiga spridningsstråk i den regionala spridningsanalysen, men miljöförvaltningens analyser pekar inte ut 
några värdeområden i habitatnätverket i närhet till Albygård.   
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Spridningssamband kring Albygård och 
Nationalstadsparken 
Ekologigruppen har sedan tidigare gjort två spridningsanalyser över Nationalstadsparken. Dessa 
analyser fokuserar på ädellövslevande insekter samt skogsfågeln nötväcka Med hjälp av analysen 
kunde spridningssambanden för skogsfåglar och ädellövslevande insekter kartläggas. För att 
tydligare visualisera hur utredningsområdet kring Albygård förhåller sig till spridningen av dessa två 
artgrupper presenteras först en översiktlig karta och sedan en mer inzoomad karta som fokuserar 
mer på närmiljön kring Albygård. Genom dessa olika perspektiv framkommer förutsättningarna för 
den gröna infrastrukturen inom och utanför utredningsområdet tydligare. 

Spridningssamband för ädellövskog 
I analysen beskrivs att spridningssambandet för ädellövslevande insekter mellan Albygård och 
Nationalstadsparken är starkt (figur 3).  
 

 

Figur 3. De fem procent viktigaste spridningssambanden för ädellövsinsekter inom Nationalstadsparken och Solna visar 
ett tydligt svagt samband mot Ulriksdal, medan ett starkare samband finns i direkt anslutning till utredningsområdet vid 
Albygård. 
 
Detta beror på de många viktiga ädellövsmiljöer som finns spridda runt utredningsområdet och 
hela vägen in till Nationalstadsparken. Albygård utgör således en del i det viktigaste 
spridningssambandet för ädellövslevande insekter i anslutning till Nationalstadsparken.  
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Inom planområdet återfinns inga särskilt skyddsvärda träd (klass 1), men skyddsvärd pil liksom 
både värdefull ask och bok finns här, vilka i framtiden skulle kunna få stor betydelse för många 
arter. Dessa träd används med stor sannolikhet som klivstenar (”stepping stones”) och viloplatser 
mellan de kringliggande livsmiljöerna (figur 4). Dessa viloplatser är särskilt viktiga med tanke på de 
omkringliggande träd som är särskilt viktiga för spridningen av ädellövslevande insekter. Därför kan 
fragmentering av grova ädellövträdsmiljöer kring och i anslutning till Albygård få konsekvenser för 
många arters fortsatta rörelsefrihet inom och utanför Solna, vilket i sin tur kan försvaga de 
ekologiska spridningssambanden. Ytterligare ingrepp i närheten av Albygård kan riskera att försvaga 
de lokala ekosystemen runt Huvudstafältet och Skytteholmsfältet vilket i förlängningen även ger 
konsekvenser för den biologiska mångfalden i och runt Nationalstadsparken.  
 

 

Figur 4. Albygård utgör en del av ett större område i utkanten av ett mycket viktigt spridningssamband för 
ädellövslevande insekter. Detta är en följd av de fragmenterade viktiga ädellövsmiljöer som finns i anslutning till 
området. 
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Spridningssamband för barrskog 
De viktigaste spridningssambanden för barrskogsfåglar är knutna till Nationalstadsparken samt 
söder om Albygård in mot Stockholms innerstad (figur 5).  
 

 
 

Figur 5. De viktigaste spridningssambanden för barrskogsfåglar utgörs av nationalstadsparken med ett smalt stråk som 
rör sig in till Stockholms innerstad. Albygård utgör inte en del i något av de viktigare spridningssambanden. 
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Det finns ytterligare spridningssamband som omringar utredningsområdet, vilket beror på de 
barrskogsmiljöer som ligger utanför utredningsområdet (figur 6). Området bedöms därför inte vara 
avgörande för barrskogsfåglarnas rörelsefrihet runt och inom Solna, men det finns möjlighet för 
stärkande åtgärder inom utredningsområdet för att bättre binda samman den lokala gröna 
infrastrukturen i Solna, samt barrskogsnätverket mellan Nationalstadsparken, Solna stad och 
Stockholms innerstad 
 

 
Figur 6. Runt Albygård finns det skogsmiljöer som är gynnsamma för barrskogsfåglars spridning, men 
Inom utredningsområdet är det i huvudsak ädellövsmiljöer som dominerar. Det betyder att 
Albygård inte är en del av de viktigaste strukturerna för barrskogsfåglars rörelsefrihet i området. 
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Diskussion 

Att tänka på framöver 
I synnerhet ädellövslevande insekter drar nytta av miljöerna kring Albygård. Dessa miljöer är relativt 
gamla och det tar många år för ädellövträd att utveckla de håligheter och strukturer som är viktiga 
för ädellövslevande arter, vilket betyder att ju äldre ett träd är desto högre naturvärden utvecklar 
det. Inom planområdet återfinns dock inga tillräckligt gamla träd för att fungera som goda 
livsmiljöer för ädellövslevande insekter ännu, utan dessa träd är omkring 60 år och har därför inte 
hunnit utveckla de håligheter som dessa insekter är beroende av. Däremot kan dessa träd i 
framtiden stärka ädellövsnätverket i området vilket är en viktig del av föryngringen inom 
ädellövsnätverket när äldre träd riskerar att försvinna. Det är viktigt att överväga områdets del av 
det större sambandet för ädellövslevande insekter i området och ytterligare ingrepp i och omkring 
Albygård kan leda till ett försvagat spridningssamband vilket i förlängningen skulle kunna försvaga 
ekosystemen i området.  

Vid utveckling av området rekommenderas att stärka och bevara de ädellövträd som finns i 
området, samt att ta fram en plan för hur föryngring av ädellövsmiljöerna ska genomföras. Andra 
rekommendationer vid exploatering av detta område är: 

 Träd som är tänkta att bevaras skadas ofta under byggskedet, ofta till följd av kompaktering 
av jord. Ta så tidigt som möjligt fram en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) i 
samarbete med ekolog, arborist och landskapsarkitekt, eller liknande kompetens.   

 Träd som behöver tas ned bör sparas som död ved i kvarvarande naturmark för att på så 
sätt främja den biologiska mångfalden.   

 Placera byggnader så att de inte skadar träd eller förändrar de abiotiska förhållandena för 
träden, det vill säga genom att till exempel skugga träden. 

 Vid placering av byggnader tänk på att trädens rotsystem oftast sträcker sig längre ut än 
trädkronan, och försök därför placera byggnader på ett sätt som inte påverkar rotsystemen.  
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