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       Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 
 
 
 
Detaljplan för del av Turkosen 1 m.fl.  
inom stadsdelen Skytteholm upprättad i april 2022 
 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen avser att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka  
7 000 m2 ljus BTA bostäder, motsvarande cirka 80 lägenheter, inom en idag bebyggd 
fastighet. Inom den nya bebyggelsen ska även en gruppbostad för LSS-boende 
inrymmas med 6 lägenheter, 1 personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen.  
 
Förslaget innebär att befintliga byggnader mot Huvudstagatan som innehåller en 
vårdcentral och ett bad behöver rivas. Vårdcentralen kommer att flyttas till nya 
befintliga lokaler inom kvarteret. Badet är i stort behov av upprustning och kommer 
inte att ersättas. En ny simhall i Solna byggs i Frösunda och beräknas vara klar 
2022/2023.  
 
Planförslaget innebär även att trafiksituationen och miljön runt kvarteret ses över. Den 
föreslagna bostadsbebyggelsen skapar goda förutsättningar att utveckla Huvudstagatan 
till en stadsgata med trottoarer och lokaler i bottenvåningarna som möjliggör en mer 
levande stadsmiljö. Projektet blir en viktig del i utvecklingen av Huvudstagatan.  
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Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med cirka 7 000 m2 ljus BTA 
bostäder, motsvarande cirka 80 lägenheter. Inom den nya bebyggelsen ska även en 
gruppbostad för LSS-boende inrymmas med 6 lägenheter, 1 personallägenhet samt 
gemensamhetsutrymmen. Den befintliga vårdcentralen flyttas inom kvarteret.  
 
Detaljplanen innebär även att trafiksituationen och miljön runt kvarteret ses över. Den 
föreslagna bostadsbebyggelsen skapar goda förutsättningar att utveckla Huvudstagatan 
till en stadsgata med trottoar längs med den nya bebyggelsen och lokaler i 
bottenvåningarna som möjliggör en mer levande stadsmiljö.  

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

• Illustrationsbilaga, White arkitekter 2022-04-13 
• Dagvattenutredning, Bjerking 2022-04-25 
• Miljöteknisk markundersökning, Bjerking 2022-03-25  
• Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik, Bjerking 2022-03-15 
• Geoteknisk utredning, Bjerking 2022-03-15  
• Bullerutredning, Structor 2022-03-28 
• Luftkvalitetsbedömning, SLB-analys 2022-03-18  
• Antikvarisk konsekvensanalys, Landskapslaget 2022-03-16 (rev. 2022-04-19)  
• Dagsljusutredning, White arkitekter 2022-04-06 
• Sol- och skuggstudie, White arkitekter 2022-04-06 
• Trafikutredning, Trafikutredningsbyrån 2022-04-25 
• Naturvärdesinventering, Adoxa Naturvård 2022-04-04 
• Barnkonsekvensanalys, White arkitekter 2022-04-19 

 
Följande handlingar utgör också planeringsunderlag för detaljplanen:  
 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, Solna stad 2020-07-07  
 
En fastighetsförteckning tas fram inför samråd. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 11 maj 2020 (§ 44) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för utveckling av del av kv. Turkosen 1 med 70–80 nya lägenheter, 
inklusive en gruppbostad för LSS-boende. Planarbetet betraktas som påbörjat vid 
denna tidpunkt. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planarbetet den 24 juni 2020 (§ 51). 
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Planområde 

 
Ungefärligt planområde inom svart markering.  
 
Planområdet är centralt beläget inom Solna med cirka 250 meters avstånd till 
tunnelbana och Solna centrum. Området gränsar i väster mot huvudgatan 
Huvudstagatan, i norr mot lokalgatan Hannebergsgatan, i söder och öst mot lokalgatan 
Skytteholmsvägen. Väster om Huvudstagatan och mitt emot planområdet finns 
Skytteholmsfältet. Planområdet uppgår till cirka 0,45 hektar och utgörs av del av 
fastigheten Turkosen 1 som ägs av Signalisten samt del av fastigheterna Skytteholm 2:4 
och Skytteholm 2:2 som ägs av Solna stad.  
 
Inom planområdet finns idag befintliga byggnader som innehåller en vårdcentral och ett 
bad. Intill bebyggelsen finns ett antal markparkeringsplatser samt en nedfart till det 
underliggande parkeringsdäcket som avses att behållas i samma läge. Längs 
Huvudstagatan finns en trädrad som utgör en allé.   
 
Planområdet har ett utmärkt kollektivtrafikläge med närhet till tunnelbana och bussar, 
som kommer att förstärkas ytterligare med en ny pendeltågsstation (Huvudsta 
pendeltågstation) som planeras cirka 200 meter söder om kvarteret Turkosen. 

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. 
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Den föreslagna bostadsbebyggelsen bedöms preliminärt kunna utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. Planen bedöms preliminärt 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 beskrivs under 
planarbetet. Dessa bedöms vara kulturmiljö, naturmiljö, dagsljus, buller och vibrationer, 
dagvatten, luft samt eventuella markföroreningar. Den negativa miljöpåverkan som 
planen kan ge upphov till bedöms sammantaget vara begränsad.  
 
Den positiva miljöpåverkan som planen kan ge upphov till grundar sig främst i en 
markanvändning som skapar förutsättningar för en utveckling av kvarteret med fler 
bostäder i kollektivtrafiknära läge. En utveckling av kvarteret och gatorna runt om kan 
möjliggöra en bättre hantering av dagvatten genom att bland annat samordna 
dagvattenhanteringen med nya grönstrukturer inom planområdet.   
 
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 en del av Skytteholm och Solna centrum som ska 
utvecklas med framtida blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med översiktsplanen.  

Riksintressen 
Planområdet ligger inom hinderytan för Bromma flygplats som är utpekad som 
riksintresse för kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808). 
Hinderytan innebär att bebyggelsen inom ytan inte får vara högre än hinderytans 
begränsning. För planområdet gäller en höjdbegränsning på 59,56 meter.   
 
Miljöbalkens bestämmelser innebär att ett område som är av riksintresse för 
kommunikationsanläggning ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Genomförandet av planen bedöms inte 
påverka riksintresset.  

Gällande detaljplan 
Planområdet omfattas idag av detaljplan P09/4 för kv. Turkosen, lagakraftvunnen den 
2009-05-28 och vars genomförandetid gick ut den 2019-05-28. Det aktuella 
planområdet är till största del planlagt för centrumändamål med underliggande 
parkeringsdäck. Planområdet omfattas även av detaljplan 0412/1975 och P00/0529. 
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Kvarteret omfattas idag av detaljplan P09/4 från 2009. Ungefärligt aktuellt planområde inom röd 
markering. 

Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer antogs av dåvarande 
stadsbyggnadsnämnd i januari 2008. Dokumentet ska fungera som standard vid 
utformning av allmän platsmark och även ge riktlinjer för utformning av kvartersmark.  
 
I gestaltningsprogrammet finns relevanta riktlinjer avseende bland annat 
gatuutformning och trädplantering som ska beaktas i detaljplanen.  

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete antogs 2015 och 
aktualitetsförklarades 2020. Strategin utgår från miljöpolicyn som i sin tur utgår från 
den vision och de övergripande mål som finns formulerade i Solna stads 
verksamhetsplan och budget. Dokumenten är styrdokument för stadens miljöarbete 
och pekar ut riktningen för det övergripande miljöarbetet i staden. De uppsatta 
övergripande målen är hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö, och 
ska så långt möjligt implementeras i detaljplanen.  
 
De mål och strategier som främst är relevanta för detaljplanen är strategier för hållbar 
stadsutveckling där utgångspunkten för den fysiska planeringen är att skapa 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande genom att bland annat i första hand bygga 
på redan exploaterad mark. Behovet av resor och transporter med bil minskas genom 
att bland annat utnyttja goda kollektivlägen för bebyggelse. I strategier för en god livsmiljö 
ska parker och andra gröna ytor ingå som naturliga delar i stadsmiljön I gaturum ska en 
grönare stadsmiljö med grönska som bidrar med ekotjänster främjas.   
 
Ett miljöprogram för projektet tas fram som kopplas till exploateringsavtalet.  
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Klimatstrategi 
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat antogs i december 
2019 och slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet. Den lyfter fram ett antal 
strategier med syfte att minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som 
följer av ett förändrat klimat. Strategierna är uppdelade 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 inom klimatområdet. Strategins klimatmål för staden är: 
 

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

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

 
De strategier för minskad klimatpåverkan som främst är relevanta för detaljplanen är att 
staden ska arbeta för att minska behovet av resor och transporter och bil genom att 
bland annat skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Vidare ska förutsättningar för mer effektiva transporter skapas genom att 
främja lösningar som bilpooler och mobilitetstjänster. Staden ska uppmuntra till 
energieffektiva byggnader och skapa förutsättningar för alternativa småskaliga förnybara 
lösningar som solenergi. Staden ska även främja minskad klimatpåverkan från avfall 
genom att bland annat möjliggöra för ökad materialåtervinning bland hushåll.  
 
De strategier för anpassning till ett förändrat klimat som främst är relevanta för detaljplanen 
är att staden ska säkerställa att bebyggelse och infrastruktur vid extremregn (upp till 
100-årsregn) och översvämningar inte kan leda till allvarliga skador. Staden ska även 
beakta vegetationens betydelse i stadsmiljön för att jämna ut temperatur, sänka 
värmetoppar och ge tillgång till skuggning. Verksamhetslokaler där riskgrupper 
uppehåller sig ska planeras så att möjlighet till skuggning och solavskärmning finns.  

Dagvattenstrategi  
Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad antogs i december 2017. 
Dagvattenstrategin är ett styrande dokument och ett verktyg för att främja en fortsatt 
hållbar dagvattenhantering. Strategin ska verka för att;  
 

• Minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet 
• Minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett förändrat 

klimat 
• Möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön 
• Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt 

 
Aktuellt planområde ligger inom avrinningsområdet för vattenförekomsten 
Ulvsundasjön som idag har måttlig ekologisk status och som ej uppnår god kemisk 
status. Miljökvalitetsmålen för Ulvsundasjön är god ekologisk status till 2021 och god 
kemisk status till 2027. Genomförandet av detaljplanen får inte medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten inte kan följas eller att vattenkvaliteten i 
stadens grundvatten försämras eller att grundvattennivån ändras.  
 
Några av de riktlinjer som nämns i dagvattenstrategin är att dagvattnet ska omhändertas 
och renas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa möjliga teknik. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att en nederbörd på minst 20 millimeter vid 
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varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. Dagvattnet får inte riskera att orsaka 
skadliga översvämningar inom eller utom planområdet, varken nu eller i ett framtida 
förändrat klimat. Dagvattnet ska även användas som en resurs för att skapa attraktiva 
och funktionella inslag i stadsmiljön.  
 
Dagvattenstrategin ska så långt som möjligt implementeras i detaljplanen. En 
dagvattenutredning med åtgärder har tagits fram till detaljplanen för att säkerställa att 
dagvattnet hanteras på ett hållbart sätt enligt dagvattenstrategin. Föreslagna åtgärder ska 
kopplas till kommande exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av 
åtgärderna.  

Grönplan  
Grönplan för Solna stad antogs i juni 2016 och är ett strategiskt planeringsunderlag med 
syfte att tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen har 
fem övergripande strategier för parker och natur som ska verka för; 
 

• Parker, natur och gröna stråk som en självklar del av den hållbara staden 
• Optimering av grönstrukturens ekotjänster 
• Rörelse och vila 
• Biologisk mångfald 
• Skönhetsupplevelser 

 
De strategier som främst är relevanta för detaljplanen är att planera för en tät stad där 
parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med 
stadsmässiga värden. Gaturummen bör utvecklas för ett mer aktivt stadsliv som 
inbjuder till aktiviteter. I planeringen ska det även avsättas yta för att kunna fördröja 
och infiltrera dagvatten i exempelvis gatuplanteringar, takytor och grönytor i 
trafikmiljöer. En viktig ekosystemtjänst i stadsmiljö är vegetationens förmåga att reglera 
det lokala och regionala klimatet genom transpiration, skuggning och vindskydd. Med 
rätt placering kan vegetation även dämpa buller. Inriktningen ska vara att planera för 
mer grönska längs gator och trafikleder. Vid val av ny vegetation bör alltid beaktas om 
det finns alternativa växtval som är mer gynnsamma för biologisk mångfald.  

Cykelplan  
Solna stads cykelplan antogs i maj 2016, och aktualiserades 2020. Cykelplanen ska skapa 
förutsättningar för att göra cykel till ett attraktivt transportmedel och anger riktlinjer för 
hur tillgängligheten kan utvecklas på kort och lång sikt. I cykelplanen redovisas statusen 
på befintligt cykelvägnät (regionala cykelstråk och huvudcykelstråk) och anger 
förbättringsförslag för cykelstråken.  
 
Väster om planområde går ett huvudcykelstråk som sträcker sig mellan Huvudsta gård 
och Arenastaden. I höjd med planområdet finns ett identifierat framkomlighetsproblem 
samt trafiksäkerhetsproblem som kan behöva beaktas i detaljplanen.  
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Del av huvudcykelstråk 7 som sträcker sig mellan Huvudsta gård och Arenastaden. Ungefärligt 
planområde är markerat i rött.  

Plan för säkrare och tryggare skolvägar 
Planen för säkrare och tryggare skolvägar är framtagen i syfte att stödja arbetet med att 
skapa säkrare och tryggare trafikmiljöer i skolornas närhet samt längs stråk till och från 
skolorna. Planen syftar till att ge inspiration och att redovisa konkreta åtgärder och 
förslag på hur staden bör arbeta långsiktigt med frågorna. Målet med arbetet utifrån 
planen är att höja trafiksäkerheten i den fysiska miljön vid stadens skolvägar och att öka 
den upplevda tryggheten i trafikmiljön. Planen omfattar barnens transporter till och 
från skolan. 
 
Den fysiska miljön är en viktig faktor att beakta vid skapandet av säkrare och tryggare 
skolvägar. Väster om planområdet finns Skytteholmsskolan som är en grundskola med 
drygt 700 elever, från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola. Förbi planområdet 
och under Huvudstagatan finns gång- och cykelvägar som används som skolväg av 
skolbarnen och som utreds och beaktas i detaljplanen.   

Trafikplan 
Trafikplan för ett växande och hållbart Solna antogs i november 2021. Syftet med trafikpla-
nen är tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt 
från Solna stads vision, översiktsplan och klimatstrategi. För att uppnå visionen, över-
siktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utveckling-
en av Solnas trafiksystem: 

 
• Minska behovet av resor och transporter med bil 
• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken 
• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse 
• Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen 

 
Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, 
biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, till-
gänglighet och trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen. 
 
Planförslaget med nya bostäder i Turkosen 1 bedöms bidra till ett lågt behov av trans-
porter med bil i vardagen. Den nya bebyggelsen planeras i ett mycket bra kollektivtra-
fikläge med korta gångavstånd till både Solna Centrums utbud av service och t-bana, 
men även till planerad ny pendeltågstation och ny tunnelbana. 
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Parkeringsnorm 
Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad antogs i november 2021 och specificerar behovet 
av antalet bil- och cykelparkeringsplatser för bostäder och verksamheter. Parkerings-
normen är flexibel, med ett mål att styra mot minskad biltrafik och bilägande, i linje 
med trafikstrategin Parkeringsnormen understryker att det ska göras en mobilitetsut-
redning i samband med detaljplan för att fastställa efterfrågan och hantering av parke-
ringsplatser. Den nya normen möjliggör ersättning av parkeringsplatser genom mobili-
tetstjänser som t ex bilpool. 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stadsbild 
Kvarteret Turkosen är centralt beläget i Solna inom stadsdelen Skytteholm som främst 
utgörs av 1950-, 60- och 70-talsbebyggelse. Ett antal nya byggnader har uppförts i 
närområdet under början av 2000-talet, exempelvis kvarteret Ametisten som är beläget 
norr om kvarteret Turkosen. Det senaste tillskottet inom kvarteret Turkosen uppfördes 
i nordöstra hörnet av fastigheten under 2010. Väster om planområdet går 
Huvudstagatan som idag utgör en barriär i området då den belastas av en stor del trafik 
i hög hastighet. Stadsdelen präglas av blandad bebyggelse från olika tidsepoker som 
medfört både kvartersgator i kombination med en del trafikseparering i gatunätet. 
Väster om Huvudstagatan finns Skytteholmsfältet med stadsparken Skytteholmsparken 
som präglas av större öppna gröna ytor för rekreation. Höjdmässigt präglas området av 
6–8 våningsbyggnader med varierande relationer till gaturummet.  
 

 
Snedbild av kvarteret Turkosen (Google maps, bildinsamling 2020). Planområdet är beläget framför 
den befintliga bostadsbebyggelsen mot Huvudstagatan och Hannebergsgatan, och innefattar även 
punkthuset i nordöst (till vänster i bild) samt gatan vid gångtunneln.  
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Befintlig och planerad bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Kvarteret Turkosen uppfördes 1970-talet som ett modernt flerfamiljshus i 5–6 våningar 
med servicedel, kvarteret ersatte ett äldre fattighus. Kvarteret är uppdelat i fyra 
byggnadskroppar som bildar ett kvarter kring en rektangulär gård. Kvarteret är 
halvslutet och öppnar sig mot öst. Bebyggelsen är indragen från fastighetsgränsen, och 
ger plats för en grön slänt och markparkering. En lågdel mot Huvudstagatan innehåller 
vårdcentral och en badanläggning.  

Planerad bebyggelse 
Förslaget innebär att den befintliga lågdel mot Huvudstagatan som innehåller en vård-
central och ett bad behöver rivas. Vårdcentralen kommer att flyttas till nya befintliga 
lokaler inom kvarteret. Badet är i stort behov av upprustning och kommer inte att ersät-
tas.  
 
Mot Huvudstagatan planeras ca 80 hyresrätter i ny bebyggelse. Husvolymen delas upp i 
två volymer med två trapphus vardera, en länkbyggnad däremellan skapar en samman-
hållen sockelvolym. Byggnaderna är placerade på ett sätt som möjliggör en omvandling 
av Huvudstagatan till stadsgata från trafikled. Byggnaderna uppförs på ett stadsmässigt 
sätt i fastighetsgräns mot Huvudstagatan och på ett sätt som möjliggör två stadsmässiga 
små platsbildningar mot Hannebergsgatan i norr och Skytteholmsvägen mot söder. En 
överbyggd gård skapas mellan de befintliga och de nya bostadshusen.  
 
De nya husen har en 5–6-våningsskala med dubbel sockelvåning i den norra delen. Hu-
sets höjd speglar den inom kvarteret befintliga bebyggelsens höjd med en adderad tak-
våning som är indragen. I markplan skapas 3–4 lokaler, och ett LSS-boende planeras i 
den norra huskroppen med 6 lägenheter, 1 personallägenhet och gemensamhetsutrym-
men. Fasadgestaltningen hämtar inspiration från de befintliga bostadshusen från 1970-
talet när det gäller färgskala och en horisontell indelning. Det nya bostadshuset får en 
sockelutformning i putsad betong och huvudpart i tegel i en ljus ton.  
 

 
Vy sett från nordväst mot Huvudstagatan/Hannebergsgatan. White arkitekter 
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Illustrationsplan över kvarteret Turkosen. White arkitekter 
 
Inför samråd av aktuell detaljplan har en illustrationsbilaga tagits fram (White arkitekter 
2022-04-13) där bebyggelseförslaget redovisas. Inför granskning av aktuell detaljplan 
avses ett gestaltningsprogram tas fram för aktuell plan som knyts till 
exploateringsavtalet. 
 

 
Vy från den överbyggda innergården mellan de nya och de befintliga bostadshusen. White arkitekter 
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Dagsljus, sol och skugga 
Planförslaget har utgått från att skapa så bra dagsljusförhållanden som möjligt för både 
nya och befintliga bostäder. Förtätningen som förslaget innebär påverkar dagsljus och 
tillgång till solljus för de bostäder som idag har fönster och balkonger mot 
Huvudstagatan. En dagsljusrapport har tagits fram (White arkitekter 2022-04-06) för att 
bedöma dagsljusförutsättningar för både nya bostäder och befintliga bostäder inom 
fastigheten Turkosen 1. 
 
För nytillkommande bebyggelse har simuleringar gjorts för den nedersta bostadsplanen 
mot gården, plan 11–12, då de har sämst förutsättningar för dagsljus. Resultaten visar 
att 5 rum i bostäderna på plan 12 ligger strax under kravet på 0,9% dagsljusfaktor. Det 
finns god möjlighet att förbättra dessa rum under senare skede. Utifrån dessa resultat 
kan det antas med hög sannolikhet att rummen på planen ovanpå också kommer att 
klara krav på dagsljus. För de befintliga lägenheterna minskas dagsljusfaktor med 0,4 
procentenheter i genomsnitt, men de flesta lägenheterna klarar ändå 0,8% dagsljusfak-
tor med god marginal. 3 rum i 3 lägenheter hamnar under 0,8%, dessa rum har redan 
något sämre förutsättningar för dagsljus pga. tät balkong. Stadens sammanvägda be-
dömning av olika aspekter är dock att förslagets bulleravskärmande verkan och stads-
mässiga kvaliteter väger tyngre än att lämna det befintliga kvarteret exponerat med ett 
stort indrag från gatan. 

 
Framtida och nuvarande dagsljus för Turkosens befintliga bostadshus mot Huvudstagatan. 
 
För befintliga bostäder visar genomförd skuggstudie (White arkitekter 2022-04-06) hur 
den nya bebyggelsen påverkar de befintliga bostäderna avseende solljus och skugga. 
Sol- och skuggstudien visar skuggbildningen vid vårdagsjämningen 20 mars och 
sommarsolståndet 20 juni. Dessa dagar är utvalda så de visar den maximala 
skuggbildningen under året. Sol- och skuggstudien visar att de nya byggnaderna skuggar 
hela eller delar av den västra fasaden på befintlig bebyggelse från kl. 15 vid 
vårdagsjämning och från 17 vid sommarsolstånd. 
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Nuvarande och framtida situation.  
 

 
Nuvarande och framtida situation. Vy från Skytteholmsvägen. 



  15 (39) 
 

  

Kulturmiljö  
En antikvarisk konsekvensanalys (Landskapslaget 2022-04-19) har tagits fram av en 
byggnadsantikvarie som även tidigare tagit fram en antikvarisk förundersökning för Kv 
Turkosen 1, där kvarterets kulturhistoriska värden definierades. Bedömningen i denna 
rapport tar avstamp i tidigare ställningstaganden och utgår från de ritningar som 
redovisas i detaljplaneförslaget.  
 
Bedömningen är att planförslagets påverkan på kulturmiljön främst handlar om 
förändringar av stadsbilden.  

Kulturmiljövärden 
Den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Turkosen 1 inventerades 2011 och 
bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde med klassificering grönt (fastighet med 
bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt). Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning av fastigheten i 
bebyggelseregistret kan alla förändringar av byggnaden eller miljön inverka negativt på 
det kulturhistoriska värdet. I den genomförda antikvariska konsekvensanalysen har den 
befintliga kulturmiljön analyserats utifrån ett antal olika värden. 
 
Arkitekturhistoriskt värde  
Området närmast Kv Turkosen 1 består av en tämligen spretig arkitektur uppförd 
under flera olika tidsperioder. Den gemensamma typologin kan sägas vara skivhus i 
park från senare delen av 1900-talet med fasader i puts, betong eller tegel. Flera hus är 
utformade med en indragen översta våning som kan innehålla ventilationsdon eller 
förråd. Motivet påminner om en indragen kungsvåning.  
 
I slutet på 1970-talet fanns en önskan om en något "mjukare" arkitektur än de tidiga 
miljonprogrammets delvis brutalistiska och monotona arkitektur för bostadshusen 
slagit igenom ordentligt. En vilja att placera husen annorlunda, både i stadsbilden och 
sinsemellan i bostadsområdena blev rådande. Service- och bostadshuset Turkosen 1 i 
Solna är en mycket bra representant för denna tids idéer. Precis som det samtidigt 
uppförda bostadshuset i Korallen på andra sidan Huvudstagatan utgörs konstruktionen 
visserligen av det framrationaliserade betongelementet men i en helt ny konstnärlig 
skepnad och färgsättning.  
 
Den relativt stora byggnadskroppen bildar ett närmast slutet kvarter. En grönskande 
innergård med uteplatser för lägenheterna i bottenvåningen är genomtänkt och 
småskaligt intim. Resultatet är ett markant brott med miljonprogrammets 
flerbostadshus och boendemiljöer.  
 
Lokalhistoriskt/samhällshistoriskt värde  
Bostadsbebyggelsen med omgivande gårdsrum i området kring Kv Turkosen berättar 
om den stora utbyggnaden av Skytteholm som ägde rum mellan 1950–70-talen. 
Området genomgick under denna tid en kraftig omvandling från ett glest bebyggt 
lantligt samhälle präglat av jordbruk, till ett stadsmässigt bostadsområde. Som en del av 
Skytteholms framväxt tillskrivs kvarteret och den närliggande bebyggelsen 
lokalhistoriska värden.  
 
Autenticitetsvärde  
Den ursprungliga arkitekturen är i hög grad oförändrad och välbevarad vilket ger 
Turkosen 1 högt kulturhistoriskt värde. Fasader, tak, fönster, dörrar och balkongräcken 
bevarar ursprunglig utformning.  
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Byggnadsteknikhistoriskt värde  
Kvarteret representerar det sena 1970-talets miljonprogramsarkitektur med sin 
rationella stomme av sandwichelement och enkla uppbyggnad. Arkitekturen har dock 
en mer bearbetad finish med sin fasad i gulpigmenterad betong och grafiska blandning 
av slät och strukturmönstrad betong i rutmönster. 
 
Socialhistoriskt värde  
Kv Turkosens kombination av servicehus och vanliga bostäder är intressant och 
tidstypisk såsom socialt ansvarsfull arkitektur, dessutom placerad så nära en 
centrumkärna. Servicehusen ligger ofta mer utplacerade och inte fullt så centralt i 
staden.  
 
Konstnärligt värde  
Kv Turkosen är utformad i en enkel, tidstypisk men ändå bearbetad arkitektur. Några 
inslag av konstnärlig utsmyckning förekommer såsom keramiska blommor vid entrén 
mot norra torget liksom ett fristående konstverk i form av en mobil vid innergårdens 
östra infart. Fasadernas grafiska rutmönster med en blandning av slät och 
strukturmönstrad betong ger fasaderna en horisontalverkan och markerar 
fönsteröppningar. Balkonger och balkongräcken i olika färger hör till de få men 
bearbetade detaljer som utgör Kv Turkosens arkitektur. 

  
Kv Turkosen har utsmyckats med offentlig konst i form av keramiska plattor vid entrén mot Hanne-
bergsgatan och genom skulpturen Vindsökaren av Ingmar Hellgren 1978, skulptur i plast och järn. 

Förändringar och konsekvenser 
Utifrån de föreslagna förändringarna har en analys gjorts utifrån dels hur de nya 
byggnaderna relaterar till befintlig bebyggelse, både ur ett strukturperspektiv och ett 
gestaltningsperspektiv. Vidare har de rivningar som föreslås som en konsekvens av 
förslaget analyserats ur ett kulturmiljöperspektiv. 
 
Nya volymer 
Bebyggelsen i området runt Kv Turkosen 1 utgörs av förhållandevis storskaliga 
lamellhus. Att uppföra ytterligare höga hus inom kvarteret bedöms som möjligt sett till 
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områdets övergripande karaktär. Dock får det konsekvenser ur ett stadsbildsperspektiv 
på grund av att de nya volymerna skymmer bakomliggande ursprungliga Kv Turkosens 
lägre fasad mot väster och upplevelsen av kvarteret förändras. Utblickar från och mot 
kvarteret byggs delvis igen. De vinkelställda byggnadsvolymerna i hörnen förstärker 
upplevelsen av att det ursprungliga kvarteret byggs för, minskar utblickar och reducerar 
dagsljusinsläpp till lägenheterna. Stadens sammanvägda bedömning av olika aspekter är 
dock att förslagets stadsmässiga kvaliteter och bulleravskärmande verkan väger tyngre 
än att lämna det befintliga kvarteret exponerat med ett stort indrag från gatan.  
 
Volymerna har bearbetats i flera omgångar för att den nya bebyggelsen ska förhålla sig 
så respektfullt som möjligt till den befintliga. Upplevelsen av kvarterets volym och 
karaktär bevaras i högsta utsträckning om man låter den ursprungliga byggnadsvolymen 
stå så fri som möjligt utan att byggas emot. Att Kv Turkosen bevarar ursprunglig 
utformning utgör en stor del av dess höga kulturhistoriska värde. 
 
Att dela upp tillbyggnaden i två volymer istället för en lång byggnad, bedöms som 
positivt liksom att man kan se in på gården mellan husen och få utblick från husen 
genom öppningen. 
 
Rivning av lågdelar med simhall och vårdcentral 
Rivningen medför förändring av ursprunglig utformning och delar av anläggningens 
ursprungliga funktion som servicehus. Lågdelarna är ursprungliga men inte utpekade i 
Riksantikvarieämbetets inventering och beskrivningen av vad som utgör Kv Turkosens 
kulturhistoriska värde. Båda byggnaderna bedöms dock ha bearbetad, välbevarad och 
funktionsduglig arkitektur, i synnerhet simhallen med sina generösa fönsterpartier.  
 
Bevarad funktion 
Att föreslagen exploatering planeras innehålla LSS-boende bedöms som positivt då det 
är i linje med anläggningens ursprungliga syfte vilket skapar ett för byggnaden värdefullt 
kontinuitetsvärde. En del av Kv Turkosens utpekade kulturhistoriska värde baseras på 
dess ursprungliga, och bevarade, funktion som socialt ansvarstagande arkitektur. 
 
Gestaltning 
Det är önskvärt att den nya bebyggelsen anpassas efter Kv Turkosens ursprungliga 
fasader i gulfärgad betong. De har sadeltak och balkonger med skivor i rå betong och 
röda räcken i lackad plåt som få men dekorativa inslag. Den nya bebyggelsen ska också 
förhålla sig till de övriga kvarterens bebyggelse som tills största delen har fasader av ljus 
puts eller tegel vilket därför, ur antikvarisk synvinkel, vore önskvärt att använda. 
 
Förslaget är utformat med en indragen översta våning som liknar en kungsvåning. 
Liknande motiv återfinns i omgivande arkitektur och utformningen bedöms som 
positiv då det bidrar till att huset upplevs som lägre. 
 
Takkupor återfinns inte i den omgivande arkitekturen. En indragen våning med fasad 
och tak i samma material har därför bedömts som bättre ur kulturmiljöhänseende. 
 
Kv Turkosens arkitektur karaktäriseras av en lågmäld men bearbetad 1970-talsstil. Det 
vore ur kulturmiljöhänseende önskvärt att utforma ny bebyggelse i ett lika lågmält och 
självständigt formspråk i syfte att samspela utan att överglänsa.  
 
Materialval 
Fasader i puts och tegel förekommer i olika utföranden i området kring Kv Turkosen 1 
och kan därför passa bra på de nya byggnaderna. Den nya tillbyggnaden kommer 
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samtidigt att utmärka sig som en ny årsring i förhållande till omgivande hus. Det är av 
stor vikt att putsens struktur och färg väljs med omsorg så att den anpassas till kulörer 
på befintliga byggnaders fasader. Delar av återvunnet mörkt fasadtegel från rivningen 
av lågdelarna kan ur kulturmiljöhänseende med fördel användas i den nya 
sockelvåningen och för att skapa en ny huvudentré mot norra torget. Detsamma gäller 
materialitet i fönster som med fördel kan vara trä. 
 
Konstnärligt utformade delar och detaljer 
Kv Turkosen är utformad i en enkel, tidstypisk men ändå bearbetad arkitektur. Några 
inslag av konstnärlig utsmyckning förekommer såsom keramiska blommor vid entrén 
mot norra torget. Även fasadernas reliefmönster samt balkonger och balkongräcken hör 
till de få men bearbetade detaljer som utgör Kv Turkosens arkitektur. 

Offentlig och kommersiell service 
Kvarteret har mycket god tillgång till service. I kvarteret Turkosen finns ett antal 
verksamheter, bland annat en mötesplats för pensionärer, en mindre simhall och en 
vårdcentral. Kvarteret ligger inom gångavstånd till Solna centrum, med handel och 
kollektivtrafik. Ett föräldrakooperativ finns inom kvarteret, och Skytteholmsskolan 
ligger ca 250 meter västerut från kvarteret.  
 
Förslaget innebär att den mindre simhallen försvinner från kvarteret. Vårdcentralen 
föreslås omlokaliseras inom befintlig bebyggelse inom kvarteret. Inom kvarteret föreslås 
även för ytterligare lokaler i bottenvåningarna vilket möjliggör för mer offentlig och 
kommersiell service inom området än vad som finns idag. 

Tillgänglighet 
De nya byggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. 
Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras i bygglovsprövningen.  
 
Med detaljplanen möjliggörs omformning av Huvudstagatans gaturum med trottoar. 
Tillgänglig angöring till den nya bebyggelsen planeras längs med Huvudstagatan och 
Hannebergsgatan.  

Trygghet  
Detaljplanen ger förutsättningar för fler bostäder och lokaler vilket bedöms bidra till en 
ökad trygghet i området. Med nya bostäder direkt mot Huvudstagatan och trottoarer 
längsmed densammas östra sida skapas fler möjligheter att röra sig inom stadsdelen 
längs med upplysta gator. Byggnadernas innehåll i form av bostäder och utformningen 
med fönster direkt mot gatan skapar förutsättningar för en förbättrad upplevd trygghet 
i området. 

Barnkonsekvensanalys (BKA) 
För att omsätta Solna stads arbete med säkrare och tryggare skolvägar har White 
arkitekter AB genomfört en begränsad barnkonsekvensanalys (BKA) med särskilt fokus 
på trafiksäkerheten för barn. (White arkitekter 2022-04-19). 
 
Syftet med en BKA är att utveckla barnperspektivet i samhällsplaneringsprocesser, 
vilket bland annat innebär bättre beslutsunderlag i olika planeringsskeden. Det 
huvudsakliga syftet med utredningen är att analysera konsekvenser för barns 
trafiksäkerhet i planområdets närmaste omgivning. För att kunna göra en 
helhetsbedömning av planens konsekvenser för barns livsmiljöer har även mindre 
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analyser gjorts av tillgången på lek- och rekreationsytor samt förslagets inverkan på 
barns hälsa och miljö. 

Konsekvenser för barn - trygga och säkra skolvägar 
Lokaliseringen av de nya bostadshusen är i mångt och mycket bra, och bidrar till goda 
förutsättningar för barn och unga att gå och cykla till kringliggande förskolor, skolor, 
tunnelbana, fritidsaktiviteter mm istället för att bli bilburna och skjutsade av föräldrar 
från unga år. Det stärker barns utveckling och bidrar på det stora hela till ett minskat 
bilberoende. Vilket i sin tur, på ett övergripande plan, bidrar till tryggare och säkrare 
skolvägar. 
 
Att omvandla Huvudstagatan till en stadsgata framstår som mycket positivt för hur kv 
Turkosen kommer att fungera för, och upplevas av barn och unga framöver. Samtidigt 
är exakt utformning och vad som prioriteras i den nya stadsgatan fortfarande osäkert. 
Avgörande ur ett barnperspektiv är hur komplex trafikmiljön är och blir, då det styr 
barns rörelsefrihet. 
 
Trafiksituationen i planförslaget bedöms vara av en relativt komplex karaktär. Vid det 
planerade övergångsstället rakt över befintlig tunnel är det i praktiken fyra körfält som 
ska passeras. Det södra övergångsstället, till höger i bild – har minskats till tre körfält. 
Svängande bilister från Ankdammsgatan kommer sannolikt att ha grön signal samtidigt 
som gång- och cykeltrafikanter. Den raka och breda Huvudstagatan inbjuder högre 
hastigheter än tillåtet.  
 
Ett positivt tillskott är den föreslagna gångbanan längs med Huvudstagatan liksom 
övergångsställe över Hannebergsgatan och de träd som föreslås i gatumiljön. Att riva 
den nuvarande gång- och cykeltunneln och ersätta med ett signalreglerat övergångsställe 
bedöms få olika konsekvenser för olika åldersgrupper. Sammantaget kan sägas att 
mindre barn påverkas negativt och tonåringar positivt. 
 
För barn i förskoleåldern är konsekvenserna främst negativa. Det handlar dels om att 
föräldrar kan tänkas skjutsa sina barn i vagn i större utsträckning istället för att gå eller 
cykla. Det försvårar även för förskolor som ska ut på utflykt. För barn i förskoleklass 
och lågstadieålder innebär förändringen en begränsad försämring. De följs i stor 
utsträckning av föräldrar till skolan men det bedöms ändå som att det finns moment 
som försvåras i denna grupps rörelsemönster.  
 
Barn i åldersgruppen 9–12 bedöms vara de som påverkas i störst utsträckning. I denna 
ålder bedöms barn i området idag i stor utsträckning ta sig till och från skolan själva, 
men en mer komplex trafiksituation som är svårare för denna grupp att hantera, kan 
potentiellt leda till att föräldrar inte låter sina barn cykla eller promenera själva till 
skolan och barnen därmed begränsas i sin rörelsefrihet.  
 
För ungdomar utan någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan 
planförslaget innebära en förbättring. Generellt upplevs gångtunnlar med begränsade 
siktlinjer något av otrygga inslag i den fysiska miljön, särskilt under dygnets mörka 
timmar. Att kunna promenera längs med en husfasad och gata, men ”ögon på gatan” 
upplevs sannolikt som tryggare än nuvarande lösning. Denna grupp har rimligtvis 
förutsättningar att kunna hantera trafikmiljön och dess korsningar. I denna grupp, vid 
mörker kan det också förekomma att man hellre genar över gatan, eller går längs med 
vägen trots avsaknad av trottoar – om gångtunneln upplevs som otrygg. Vilket i sig är 
mer trafikfarligt än om övergångsställe finns. Generellt så anpassar flickor och kvinnor 
sina rörelsemönster mer än män utifrån upplevd trygghet. 
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Barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis ADHD eller 
autism, har inte samma förutsättningar som andra för att läsa av komplexa trafikmiljöer och 
kan därför bli stressade och må dåligt av komplexa och vältrafikerade gatumiljöer. För denna 
grupp innebär förslaget en försämring. I den tidigare trafikutredningen har det konstaterats att 
barn och vuxna med fysisk funktionsvariation däremot gynnas av en plankorsning. 

Tillgång på lekmiljöer 
Närhet till lekmiljöer, grönområden och vardagslivsaktiviteter inom gångavstånd har 
stor betydelse för barn och unga som främst är beroende av den lokala miljön. Studier 
visar att besök till aktiviteter minskar betydligt om de ligger längre bort än 5–10 min 
promenadavstånd. Här är det dock viktigt att utgå från olika åldersgruppers perspektiv 
på räckvidd. På 5 min når en vuxen person ca 400 m, ett skolbarn ca 300 m och ett 
förskolebarn ca 200 m. 
 

 
 
Figuren ovan ger en schematisk bild av dessa avstånd från planområdet, utan hänsyn till 
trafikbarriärer. Med detta som utgångspunkt är uppdragets bedömning att de planerade 
byggnadernas lokalisering skapar goda förutsättningar för barns tillgång till lek och 
rekreation. Den begränsade ytan för den föreslagna bebyggelsen försvårar visserligen 
möjligheten att skapa aktiva lekmiljöer i gården men i förslaget finns ändå designerad 
yta för lek. Det befintliga kvarteret har också en välfungerande lekplats som, enligt 
bovärd, inte tycks vara överutnyttjad. Skytteholmsfältet är också, som noterats, en 
välbesökt plats för barn och unga och ligger inom ett bra gångavstånd för förskolebarn. 
Längre bort, mellan 300–400 m finns och idrott- och rekreationsytorna Skytteholms IP 
och Solnahallen. Hannebergsparken ligger mellan 200–300 m från planområdet och 
erbjuder förutom förskola också lekplatser och aktiviteter för barn. Söder om 
planområdet i Huvudsta finns också utflyktsnära idrott- och rekreationsområden 
inklusive Huvudstafältet och den populära Pampasparken. Förslaget att riva tunneln 
leder dock till en kraftig försämring av barns tillgång till lek- och rekreationsytor, 
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särskilt i åldrarna 9–12 år som i nuläget kan röra sig självständigt och relativt obehindrat 
i närområdet. 
 
En annan konsekvens av planförslaget är att simhallen Turkosen i den befintliga 
lågdelen rivs och inte ersätts. Simhallen uppges vara sliten samt att det inte är 
Signalistens uppgift att driva simhallar, varpå den inte ersätts. Badet tycks dock vara 
uppskattat och erbjuder bland annat babsyim, minisim och simskola. Rivningen innebär 
därför att barns tillgång till sådana verksamheter i närområdet försämras betydligt. 
 
Rivningen och eventuella omlokaliseringen av vårdcentralen utanför kvarteret bedöms 
inte ha särskilt stora konsekvenser för barn eftersom kvarteret ligger i en tätbebyggd del 
av Solna med ett varierat utbud av service. Idag finns en vårdcentral i Solna Centrum ca 
300 m norr om planområdet. Den eventuella flytten kan däremot innebära en aning 
bättre miljö för barn i kvarteret då angöringsytor för trafik och lastning eventuellt 
frigörs. 
 

 

Miljö och hälsa 
Aspekter såsom buller och luftkvalitet är av avgörande betydelse för barns välmående. 
Dessa delar avhandlas mer utförligt i andra delar av planbeskrivningen men 
sammanfattningsvis kan beskrivas att förslaget innebär förbättringar avseende buller 
men riskerar att försämras avseende luftkvalitet. Den samlade bedömningen i 
barnkonsekvensanalysen är att förslagets konsekvenser för barns miljö och hälsa är 
relativt bra, men att det kan bli betydligt bättre om hastighetsdämpande åtgärder införs 
och körfälten minskar i samband med Huvudstagatans omvandling. 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur och vegetation  
En naturvärdesinventering har tagits fram (Adoxa Naturvård 2022-04-04) för att besk-
riva och bedöma områdets naturvärden och betydelse för spridningssamband i ett 
större perspektiv. 
 
Kvarteret Turkosens vegetation består uteslutande av planterade träd, buskar, gräs och 
örter. Längs Huvudstagatan finns en allé med unga träd (20–30 år) medan en solitär 
lind och gårdens tre lönnar är något äldre. Områdets gröna ytor bedöms hysa ”visst 
naturvärde – klass 4”. 
 
Kvarteret Turkosen har begränsad betydelse för de ekologiska spridningssamband inom 
de gröna kilarna. Avståndet till Järvakilen är ett par kilometer och drygt 4 kilometer till 
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de fragmenterade södra delarna av Gjörvälnkilen. Lokalt däremot har kvarteret Turko-
sens grönytor en viss betydelse för att binda samman närområdets fragmenterade natur. 
I sitt urbana sammanhang har området, trots låg värdering, viktig lokal betydelse för 
biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.  
 
Planförslaget påverkar allén längs Huvudstagatan och den solitära linden vid Hanne-
bergsgatan när bebyggelse uppförs i fastighetsgräns. Allén nyplanteras i samma läge mot 
Huvudstagatan för att inrymma en trottoar och entrézon vid den nya bebyggelsen. Vid 
de nya torgen och den nya innergården planteras träd och buskar vilket skapar ett grö-
nare kvarter. 

Biotopskyddad allé vid Huvudstagatan 
Längs med planområdet och Huvudstagatan finns en allé som bedöms ha ett 
biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Allén påverkas av planförslaget 
och dispens söks hos länsstyrelsen.  
De 7 träd som behöver tas ned för genomförandet av detaljplanens bedöms inte ha 
höga naturvärden och är inte heller värdefulla för landskapsbilden eller kulturmiljön på 
sådant sätt som beskrivs i Naturvårdsverkets vägledning för biotoper.  
 
Som kompensation för avverkning av träden föreslås plantering av nya träd för att 
stärka den lokala gröna infrastrukturen. För ett långsiktigt perspektiv ska planteringen 
utformas så att de nyplanterade träden får goda förutsättningar för att de ska kunna 
vara friska på lång sikt och ha möjlighet att bli grova och gamla. Föreslagna 
kompensationsåtgärder och samordning mellan detaljplan och dispens kommer att 
vidare utredas i fortsatt arbete. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking 2022-04-25) för att utreda och föreslå 
en dagvattenhantering inom fastigheten för att möjliggöra en förtätad bebyggelse i en-
lighet med planförslaget. 

Recipient 
Dagvattnet från fastigheten Turkosen 1 avleds via ledningsnät för dagvatten till recipi-
enten Ulvsundasjön i Mälaren. Recipienten är klassad som en vattenförekomst och be-
rörs därmed av miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Sjöns placering i förhållande till 
planområdet visas i kartan nedan tillsammans med utbredningen av sjöns ytliga avrin-
ningsområde. Vattenförekomstens utbredning omfattar Bällstaviken i väst och Karl-
bergssjön och Klara sjö i öst. Avrinningsområdet fördelar sig mellan de tre kommuner-
na Solna, Sundbyberg och Stockholm. Vattenutbytet i sjön sker främst via ett tillflöde 
från Bällstaån i nordväst och ett utflöde mot Riddarfjärden i sydost. 
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Karta som visar utbredningen av vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjöns ytliga avrinningsom-
råde samt dess förhållande till planområdet för kv Turkosen 1. (Ytliga avrinningsområden från SMHI 
och Bakgrundsbild Lantmäteriet) 
 
Förekomsten klassas enligt VISS och benämns i sitt fulla namn som Mälaren-
Ulvsundasjön. Mälaren-Ulvsundasjön är idag klassad till en otillfredsställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Kvalitetskrav för såväl den ekologiska som den ke-
miska statusen är God. 

Dagvattenhantering 
Den föreslagna bebyggelsen innebär att flödet vid ett 10-årsregn beräknas öka från 158 
l/s i befintlig situation till 194 l/s i planerad situation inklusive klimatfaktor. För ett 20-
årsregn ökar flödet från 195 l/s i befintlig situation till 240 l/s i planerad situation, in-
klusive klimatfaktor på 1,25. Inom planområdet ska totalt 67 m3 dagvatten fördröjas för 
att uppnå 20 mm fördröjning från hårdgjorda ytor från det omdanade området, i enlig-
het med Solna stads riktlinjer för dagvattenhantering. Samtliga dagvattenanläggningar är 
beräknade för att möjliggöra omhändertagning av erforderlig åtgärdsvolym i respektive 
ytmagasin för att säkra avledningen vid stora regn. Anläggningarnas porösa lager har 
därmed inte inkluderats i volymsberäkningarna. 
 
Allmän platsmark 
Dagvatten från Huvudstagatan föreslås avledas till nedsänkta skelettjord i möblerings-
zonens östra sida. I kartan nedan redovisas mängden vatten som behöver renas och det 
ytbehov som detta föranleder. 
 
Kvartersmark  
Dagvatten från tillkommande tak samt från innergården tas om hand genom att avledas 
till nedsänkta regnväxtbäddar längs med huskropparna och på innergården. Det lilla 
huset mellan de två nya huskropparna anläggs med grönt tak. Även dagvatten från det 
södra torget föreslås hanteras i nedsänkta regnväxtbäddar. 
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Dagvatten från norra torget samt från punkthuset samt för gårdsytan i norr i anslutning 
till punkthuset, föreslås omhändertas i skelettjordar. I kartan nedan redovisas mängden 
vatten som behöver renas och det ytbehov som detta föranleder. 
 

 

Föroreningar 
Resultat från föroreningsberäkningar indikerar att föroreningsbelastningen från områ-
det delvis ökar och delvis minskar efter exploatering utan reningsåtgärder av dagvattnet 
jämfört med nuläget. Resultatet visar också att efter fördröjning och rening beräknas 
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dagvattnet inom planområdet ha ett lägre föroreningsinnehåll än i dagsläget för samtliga 
ämnen både till mängder och halter. Utifrån detta bedöms det att den planerade exploa-
teringen inte riskerar att försämra recipientens möjlighet att följa MKN. Resultatet visas 
i tabeller nedan. 
 

  
Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom fastigheten Turkosen 1enligt schablon-
halter (StormTac v.22.1.1). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil. 

  
Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom fastigheten Turkosen 1 enligt schablonhalter 
(StormTac v.22.1.1) Beräknade halter för befintlig och planerad markanvändning. Halter som ökar jämfört 
med befintlig situation är markerade med fet stil. 

Miljökvalitetsnormer för vatten  
Beräkningarna visar att föroreningsbelastning till recipienten kommer att minska efter 
genomförandet av detaljplanen när föreslagna reningsåtgärder tillämpas. Minskningen 
beror på att rening av dagvatten tillämpas på ytor som idag är hårdgjorda och där det 
inte finns rening idag. 
 
Möjligheten att uppnå eftersträvad miljökvalitetsnorm bedöms öka efter genomföran-
det av detaljplanen med föreslagna åtgärder. 

Skyfall 
Enligt länsstyrelsen i Stockholms län ska ny bebyggelse planeras på ett sätt som inte 
innebär risk för skador vid ett skyfall. Skyfall är av länsstyrelsen definierat som ett kli-
matkompenserat 100-årsregn. Eventuella risker vid ett skyfall bör identifieras och 
skyddsåtgärder ska säkerhetsställas vid nybyggnation. 
 
Förutsättningar 
En översiktlig skyfallsanalys har utförts för planområdet i SCALGO Live. Analysen är 
gjord för ett 50 mm regn och är baserad på befintliga höjder. Nederbördsmängden är 
vald efter SMHI:s definition av ett skyfall under 1 h. Analysen visar det maximala vat-
tendjup som uppstår vid ett 50 mm regn inom och runt planområdet, se bild nedan 
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Hela fastigheten ligger inom samma avrinningsområde. Vid den befintliga garagenedfar-
ten finns det i nuläget en risk för stående vatten. Det vattnet som tillrinner kommer 
idag dit via en gc-tunnel i väster där vatten avleds under Huvudstagatan in mot planom-
rådet.  
 
Förändringar och förslag 
I förslaget planeras gc-tunneln under Huvudstagatan att sättas igen och vattnet kommer 
därmed inte längre att avrinna in mot fastigheten. Vattnet kan i framtiden istället för-
väntas avledas på den västra sidan av Huvudstagatan och ner mot Skytteholms IP där 
vattnet ansamlas. Skytteholms IP kan här användas som en skyfallsyta vid kraftigare 
regn. Skytteholms IP är idag inte helt anpassad för att vara en skyfallsyta då det finns en 
problematik kopplat till mikroplaster. Ytans lämplighet behöver ses över för hantering 
av tillkommande vattenmängder. 
 
I framtida situation bör den planerade innegården ges en lutning mot det norra torget, 
med höjdpunkt i söder, för att skapa sekundära avrinningsvägar norrut. Det södra tor-
get har i sin utformning bildat ett instängt område. För att inte riskera stående vatten 
längs med byggnadernas fasader bör all ytavrinnande dagvatten undvikas att avleda mot 
eller i närheten av detta område. 

Geoteknik 
En geoteknisk utredning (Bjerking 2022-03-15) har tagits fram för att bland annat 
beskriva geotekniska förhållanden, bedöma markens lämplighet för planerad 
konstruktion och bedöma risken för ras och skred.   
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Markförhållanden 
 Jorden på fastigheten består av fyllning av sand, sten och grus på berg. Jorddjupet 
varierar mellan 0,8 m och 2,6 m. Bergets nivå har registrerats mellan +14,1 och +15,6. 
Inga sonderingar har utförts längs med Huvudstagatan, men det är sannolikt att bergets 
överyta ligger i det spannet på hela fastigheten bortsett från där man sprängt för garaget 
vars golvnivå ligger på +10,7. 

Grundläggning 
Husen bör grundläggas på berg, antingen genom frischaktning av bergöverytan för 
grundläggning med plintar på berg eller genom borrade pålar. Borrade pålar förutsetts 
borras minst 0,5 m eller 3x pålens diameter i friskt berg. 
 
Bergets nivå och kvalitet bör betraktas som den största osäkerheten vid projektering. 
 
För framschaktning av berget mellan Huvudstagatan och befintlig byggnad kan 
temporär stödkonstruktion i form av spont behövas. 

Ras och skred 
I den geotekniska utredningen görs bedömningen att det inte finns någon stabilitets- 
eller sättningsproblematik på fastigheten.   

Förorenad mark  
En miljögeoteknisk markundersökning (Bjerking, 2022-03-25) har tagits fram för att 
bedöma eventuella förorenade jordmassor och beskriva hur dessa ska tas om hand vid 
exploatering av området. Föreslagen användning av planområdet klassas som känslig 
markanvändning (KM). 
 
Provtagning har genomförts genom jordprover i 8 punkter med hjälp av borrbandvagn. 
Proverna har analyserats med avseende på metaller, PAH, alifater och aromater. 
Därutöver har provtagning av asfalt utförts i samband med jordprovtagning genom 
kärnborrning i 2 punkter. Dessa prover har analyserats avseende PAH. 
 
Genomförd miljöteknisk undersökning visar att fyllningen ställvis har halter av 
analyserade ämnen som överstiger respektive riktvärde för KM, gällande aromater och 
PAH. Halterna för bly, kadmium och Zink överskrider i fler punkter riktvärdena för 
MRR. 
 
De massor som provtagits har i huvudsak varit påförd fyllning, vilket betyder att det 
inte finns någon bestämd föroreningskälla. I stället handlar det om en diffus förorening 
som förekommer inom fastigheten vilket är vanligt i stadsmiljö. 
 
I samband med att den nuvarande vårdcentralen rivs så planeras det underliggande 
garaget att lämnas kvar och fortsätta att användas. Det kommer att grävas bort en viss 
mängd massor för att ge plats för nya huskroppar, ledningsdragningar etc., som 
kommer att transporteras bort från området. Området är litet så inget kan antas 
högläggas och återanvändas inom fastigheten.  
 
Ur ett massklassningsperspektiv, bör det inför exploatering antingen antas att alla 
massor som hanteras har halter i intervallet KM-MKM eller så får beslut tas om 
provtagning i enhetsvolymer före uttransport. Dessa massor ska köras till en mottagare 
som har tillstånd att hantera förorenade massor. 
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Kopplat till risker för människa och miljö, bör platsspecifika riktvärden eller någon 
enklare riskbedömning göras för de massor som lämnas kvar på fastigheten. Detta för 
att minimera behovet av masstransporter utöver vad som är byggtekniskt nödvändigt. 
Exempel på detta kan vara att använda MKM för ämnen som inte avgår i gasfas under 
den nya huskroppen, t ex metaller. Detta bör beslutas i god tid innan byggstart. 
 
De nya massor som ska påföras för anläggande av t ex grönytor måste uppfylla de krav 
på föroreningshalter som anses lämpliga för fastigheten. I samband med att den 
nuvarande vårdcentralen rivs, bör eventuella massor som då blottläggs provtas, men det 
mesta utgörs troligen av garage där ingen jord kommer hanteras. 
Resultaten från denna undersökning visar att massorna har halter av förorenade ämnen 
som överstiger MRR, vilket innebär att vid borttransport kommer tillstånd att krävas av 
miljökontoret i Solna för att återanvända dem på annan plats, utanför deponi. 
 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Buller  
Eftersom planen är påbörjad 24 juni 2020 gäller förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (med ändring SFS 2017:359). En bullerutredning har tagits fram 
(Structor 2022-03-28) för att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid kvarter Turko-
sen i Solna stad. Området påverkas främst av buller från vägtrafik på Huvudstagatan. 
 

 
Översiktligt beräknade bullernivåer från Solna stads kommuntäckande bullerutredning utförd av 
Tyréns 2008. Bullernivåer redovisas i dBA. 
 
De nya bostadsbyggnaderna uppfyller riktvärden för trafikbuller enligt förordning 
2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Även Solnas mål att ”Samtliga sovrum har 
minst ett öppningsbart fönster eller vädringsfönster, utanför vilket det är högst 55 dBA, men helst 
under 50 dBA, ekvivalent ljudnivå vid fasad” uppfylls. 
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För de två nya byggnadskropparna beräknas som högst 67 dBA dygnsekvivalent ljud-
nivå vid bostadsfasader mot Huvudstagatan. De flesta lägenheterna (ca 86 %) har pla-
nerats så att samtliga sovrum vetter mot innergården där lägre än 55 dBA dygnsekviva-
lent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid beräknas. I gavlarna föreslås att planerade 
balkonger förses med delvis inglasning/avskärmning samt ljudabsorbenter i balkongtak 
för att sovrum ska få tillgång till ljuddämpad sida. Det gäller ca 14 % av det totala anta-
let lägenheter. 
 
Solna stads mål att ”Vid ekvivalenta ljudnivåer på över 65 dBA vid fasad på den trafikerade 
sidan vänds samtliga bostäder så att både sov- och vardagsrum får ekvivalenta ljudnivåer på högst 55 
dBA vid fasad, och sovrum helst under 50 dBA” uppfylls ca 76 % av det totala antalet lägen-
heter. För ca 24 % av lägenheterna beräknas över 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
Samtliga sovrum i dessa lägenheter erhåller betydligt lägre ljudnivåer än 55 dBA vid 
någon fasad, dock inte vardagsrummen. Uteplatser som uppfyller riktvärdena om 50 
dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan anordnas utan åtgärder på 
kvarterets innergård. Större delen av planerade balkonger uppfyller också riktvärdena. 
För att klara ljudklass B krävs att fasad och fönster har mycket god ljudisolering. Fasad-
isoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
 

Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå i dBa.  
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Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA.  
Blå = <50, grön = 50-55, gul = 55-60, orange = 60-65, röd = 65, lila = >70 
 
Vid punkthusets fasader där den planerade vårdcentralen planeras beräknas som högst 
55/79 dBA dygnsekvivalent/maximal ljudnivå dag/kväll. Vid vårdcentraler regleras inte 
ljudnivå utomhus vid fasad, däremot finns riktvärden inomhus. 
 
För befintliga bostäder med fönster och balkonger mot väst skapas en bättre boende-
miljö då de nya husen skärmar av buller från Huvudstagatan. Bättre stadsmässiga kvali-
teter uppnås genom den nya bebyggelsens hörn som skärmar av kvarteret. De befintliga 
bostadshusen mot Huvudstagatan får då sammantaget en lugnare miljö och en tyst gård 
framför sig.  

Vibrationer  
Enligt den geotekniska undersökningen består fastighetens mark av fyllning av sand, 
sten och grus på berg. Jorddjupet varierar mellan 0,8 m och 2,6 m. I undersökningen 
rekommenderas att husen grundläggas på berg, antingen genom borrade pålar eller med 
plintar på berg. Denna marktyp ger inte upphov till god vibrationsspridning. Därmed 
bedöms inte vägtrafik ge upphov till kännbara vibrationer som överskrider Solna stads 
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miljömål 0,1 mm/s. Solna stad anger inte något specificerat miljömål för stomljud. 
Stomljud orsakat av vägtrafik över 32 dBA(F) bedöms inte förekomma. 

Luftföroreningar  
En beräkning av luftföroreningshalter vid den planerade bebyggelsen (SLB 2022-03-18) 
har tagits fram.  
 
Halterna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) utomhus ligger inom 
planområdet under gällande miljökvalitetsnormer för luft. Den lägre bebyggelsen mot 
Huvudstagatan kommer att ersättas med högre bebyggelse vilket kan påverka 
utvädringen och därmed luftkvalitén. Miljökvalitetsnormerna bedöms dock inte 
överskridas till följd av planens genomförande.  
 
Enligt den beräkning av dygnsmedelvärdet invid Huvudstagatan bedöms nivån av 
kväveoxid minska något inom området och nivån av partiklar öka något. Som tidigare 
nämnts bedöms dock inte miljökvalitetsnormerna överskridas till följd av planens 
genomförande.   
 

  

  



  32 (39) 
 

  

 

 

Risk  
Planområdet ligger cirka 160–170 meter från järnvägens spårmitt (Mälarbanan). 
Transportvägar för farligt gods finns inte i närheten av planområdet och risk med 
hänsyn till farligt gods bedöms inte föreligga. Inga andra riskkällor bedöms finnas i 
närheten av planområdet. 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Kollektivtrafik  
Planområdet har ett mycket gott kollektivtrafikläge med ca 250 meter till Solna 
centrum. Restiden till T-Centralen är 10 minuter med tunnelbanans blå linje. 
Busshållplatser ligger också i nära anslutning till kvarteret, med stationerna 
Skytteholmsskolan, Huvudsta torg och Solna centrum några hundra meter från 
planområdet. Ett flertal linjer trafikerar närområdet. I översiktsplanen nämns att 
boende i Solna bör ha högst 400 meter till en hållplats för kollektivtrafik. För 
planområdet uppfylls detta mål mer än väl. Hållplatserna har också god turtäthet. 
Kvarteret Turkosen ligger ca 200 meter från den kommande pendeltågsstationen i 
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Huvudsta. I och med tunnelbanans utbyggnad till Arenastaden tillkommer även en ny 
tunnelbanestation med entré cirka 700 meter österut på Solnavägen. 

Huvudstagatan 
Huvudstagatan planeras att utvecklas till en levande stadsgata vilket detaljplanen skapar 
förutsättningar för. En ny sektion för Huvudstagatan har föreslagits för att möjliggöra 
en med stadsmässig gatuutformning.  
 

 
Illustrationsplan över kvarteret Turkosen 1.  
 
Huvudstagatans körbanor minskas till 3,5 m per fil, i norrgående riktning omvandlas 
den högra körfilen till en angöringsficka om 2 m. En högersvängande fil kvarstår i 
befintligt läge mot Hannebergsgatan. Den nya bebyggelsen hamnar i fastighetsgräns. 
Mot gatan anläggs en trottoar om 3,5 m, sedan en 2 m trädzon med allé och 
cykelparkering.  

Gång- och cykeltrafik  

Befintlig situation  
På lokalgatorna Hannebergsgatan och Skytteholmsvägen är trafiksituationen lugn med 
god framkomlighet för gångtrafikanter på trottoar. Huvudstagatan saknar däremot trot-
toar mot Turkosen 1. Dock tyder nertrampat gräs att området används frekvent för 
gångtrafik. Gångvägen från Skytteholmsvägen leder idag till en gångtunnel under Hu-
vudstagatan mot Ankdammsgatan och Skytteholmsfältet.  
 
Huvudcykelstråk 7 mellan Huvudsta gård och Arenastaden går längs Huvudstagatans 
västra sida. Även cykelstråk 1, 4 och 5 passerar Turkosens närområde. Cykelinfrastruk-
turen är av varierande kvalitet i området och det finns utrymme för förbättring. Det 
finns idag identifierade problem med både framkomlighet och trafiksäkerhet för cykel-
trafik på sträckan. 
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Kvarteret Turkosen inom röd markering. Huvudcykelstråk 7 går längs västra sidan av 
Huvudstagatan. Lokala cykelstråk går längs Turkosens södra och östra sida på Skytteholmsvägen.  

Förändringar och konsekvenser 
Som en del av detaljplanens genomförande föreslås gc-tunneln under Huvudstagatan 
ersättas med ett signalreglerat övergångsställe i plan. Inom ramen för trafikutredningen 
(Trafikutredningsbyrån 2022-04-25) har en särskild utredning genomförts för att belysa 
befintlig trafiksituation för gång- och cykeltrafik på Huvudstagatan. Utifrån utrednings-
resultatet föreslås i utredningen att gc-tunneln tas bort i korsningen Ankdammsga-
tan/Huvudstagatan och ersätts med ett signalreglerat övergångsställe (scenario 1). Föl-
jande tabell visar för- och nackdelar med alternativ för övergångsställe och alternativ för 
tunnel:  
 

 
 
Sammantaget kan sägas att det, såsom även beskrivs i barnkonsekvensanalysen, att 
främst små barn drabbas negativt av en stängning av tunneln men att det finns så pass 
många andra fördelar med att ta bort tunneln, att en stängning ändå anses vara det bästa 
alternativet. Ur ett kvalitativt hänseende är det den strategiska önskan om att göra om 
Huvudstagatan till stadsgata och den ökade tryggheten som vägt tyngst. 
 
Förslaget innebär att det skapas nya trottoarer på östra sidan om Huvudstagatan. Mot 
Skytteholmsvägen öster om kvarteret Turkosen 1 skapas trottoar och längsgående par-
kering. För att skapa en gång- och cykelförbindelse från Skytteholmsvägen till Huvuds-
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tagatan och det planerade övergångsstället anläggs en ny ramp, längs den nya byggna-
den anläggs en trappa.  
 

   
Ny ramp samt trappa förbinder Huvudstagatan med Skytteholmsvägen. 
 
Kommunens aktualiserade cykelplan från 2020 anger att Huvudstagatan från järnvägen 
och förbi Solna centrum får separerat gc-väg år 2026–2030. Ombyggnaden av Turkosen 
kan här bidra till att huvudcykelstråket längs Huvudstagatans västra sida får bättre an-
slutningar till lokalgatorna, särskilt Skytteholmsvägen som idag är ett lokalt cykelstråk. 
 
De föreslagna lösningarna för utformning av Huvudstagatan, Hannebergsgatan och 
Skytteholmsvägen håller god standard och ger en tillfredställande trafikmiljö. Utbygg-
naden av Turkosen 1 bedöms bidra till en attraktivare stadsmiljö där Huvudstagatan 
och även Skytteholmsvägen blir en bättre plats för rörelse till fots och vistelse, med 
genare gångstråk till den planerade nya pendeltågsstationen. 

Biltrafik 

Befintlig situation 
Områdets gatunät består av huvudgator och lokalgator. Huvudgatorna består av Hu-
vudstagatan som avgränsar planområdet i väst. Den skyltade hastigheten är 40 km/h. 
Huvudstagatan har ett flöde på cirka 18 000 fordon per dygn. Övriga gator är lokalga-
tor. Hannebergsgatan och Skytteholmsvägen är de lokalgator som försörjer planområ-
det. Hannebergsgatan har ett fordonsflöde på cirka 1000 fordon per dygn. Skytte-
holmsvägen har ett fordonsflöde på cirka 100–200 fordon per dygn. Lokalgatorna är 
skyltade till 30 km/h.   

Förändringar och konsekvenser 
Planförslaget innebär att trafiksituationen runt kvarteret kommer att ses över. Förslaget 
skapar förutsättningar för en omvandling av Huvudstagatan till stadsgata med nya trot-
toarer längs den nya bebyggelsen och Huvudstagatans sektion förändras. Gatusektionen 
möjliggör kantstensparkering och angöring. Parkerings-/angöringsfickorna föreslås ges 
en bredd på 2,0 meter och förses med anslutande gångbanor. Även Hannebergsgatan 
och Skytteholmsvägen påverkas och förändras genom förslaget. Mot Hannebergsgatan 
skapas en ny garageinfart till det underjordiska garaget, och angöring tillkommer i an-
slutning till det norra torget. Skytteholmsvägens befintliga vändplats minskas och dras 
in mot öst för att inrymma gång- och cykelkoppling upp mot Huvudstagatan. Med hän-
syn till det kollektivtrafiknära läget bedöms en ökning av biltrafik i området till följd av 
planens genomförande bli begränsad. Turkosens utbyggnad med 80 lägenheter bedöms 
inte påverka biltrafikvolymen i märkbar omfattning. 
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Parkering 

Cykelparkering 
Cykelparkeringstalet enligt Solna stads parkeringsnorm för cykel beräknas efter an-
vändning och kvadratmeter ljus BTA. Enligt Solna stads parkeringsnorm krävs cykel-
parkering enligt följande: 
 

 
 
Cykelnormen är 42 cykelplatser per 1000 kvm ljus BTA bostäder (36 cykel platser för 
boende och 6 för besökande). För lokaler är normen 9 platser per 1000 kvm ljus BTA 
(8 för anställda och 1 för besökande). Med platskrävande cyklar avses bl. a. lådcyklar. 
Om LSS-boendet inte räknas som bostadsyta bedöms det totala antalet cykelplatser 
enligt norm vara 300. Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna för boende ska enligt 
normen vara inomhus eller i låsbart förråd. Utvändiga platser för boende ska vara an-
passade till ramlås. Cykelparkering för besökare till lokaler placeras väl synlig och i när-
heten till entrén. 
 
Dimensionering av cykelparkering görs enligt kommunens parkeringsnorm. Totalt 
krävs 311 platser. Totalt 326 cykelparkeringar tillskapas inom projektet., varav 135 pla-
ceras inomhus. Cykelparkering utomhus placeras på gård med entré från Skytteholms-
vägen, vid Huvudstagatan och Hannebergsgatan, totalt 191 platser.  

Bilparkering 
I dagsläget finns det inom kvarteret Turkosen ett underjordiskt garage i 2 plan med 
sammanlagt 122 bilplatser. Utöver garageplatser finns även möjlighet för boende att 
parkera på gården samt längs med lokalgatorna.  
 
Enligt kommunens nya norm ligger Turkosen 1 inom zon 1, då kvarteret Turkosen 
ligger i nära anslutning till ett flertal kollektivtrafikpunkter. Det innebär ett parkeringstal 
för bil om 6,5 bilplatser per 1000 kvm ljus BTA för bostäder såväl som för kontor. En 
bilpoolsplats ersätter fem vanliga parkeringsplatser. Enligt Solna stads p-norm tas föl-
jande p-tal fram: 

 
 
P-normen anger 39 parkeringsplatser för 80 nya lägenheterna och lokaler i förslaget 
baserat på ljus BTA och det kollektivtrafiknära läget. Mobilitetsutredningen utgår från 
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det faktiska bilägandet inom kvarteret Turkosen 1, och identifierar ett överutbud av 
parkeringsplatser inom det befintliga garaget. Av 122 platser hyrs endast 44 platser av 
boende inom kvarteret Turkosen, resterande platser hyrs ut till externt, och ett fåtal 
platser är vakanta. De 280 personer som bor i kvarteret Turkosen 1 äger 68 bilar i trafik 
(årsskiftet 2019/2020), vilket motsvarar bilinnehav på 0,45 bilar per lägenhet, eller 243 
bilar per 1000, vilket är 40 % lägre än genomsnittet i länet på 404 bilar per 1000 invå-
nare. 
 
Normen anger att flexibla parkeringstal ska tillämpas eftersom efterfrågan på bilparke-
ring beror på ett flertal faktorer som projektspecifika förutsättningar som målgrupp och 
typ av bostäder, geografiskt läge med närhet till kollektivtrafik och service samt mobili-
tetsåtgärder som är knutna till fastigheten. En mobilitetsåtgärd definieras som en åtgärd 
som ger boende och anställda ett incitament och möjlighet att resa på andra sätt än med 
egen bil. 
 
Inom kvarteret Turkosen 1 finns idag 151 lägenheter (570 rumsenheter inkl. kök). 44 
uthyrda platser på 570 rum ger ett p-tal på 0,077 per rum. 68 bilar på 570 rum ger ett p-
tal på 0,119 per rum. Att använda det högre talet skulle innebära ett överutbud av gara-
geplatser eftersom en del boende väljer att parkera på andra platser. De tillkommande 
80 lägenheterna (260 rumsenheter inkl. kök, exkl. LSS-boende) får enligt framtagna p-
tal 20–31 platser, utöver dessa tillkommer 2 för lokaler. Totalt ska 22–33 platser skapas 
för nya boende. Båda talen är lägre än stadens p-norm eftersom talet baseras på faktiskt 
bilinnehav i aktuell fastighet. 
 
Parkeringslösningen för bil blir gemensam för befintliga bilägare boende i Turkosen 1 
och de nyinflyttade som äger bil. Inom det befintliga kvarteret är bilinnehav lågt, de 
allra flesta använder kollektivtrafik, cykel och går till fots för sina vardagliga resor.  
 
Mobilitetsutredning följer principerna i den nya parkeringsnormen och visar att för 
Turkosen 1 finns ett överutbud av bilparkering inom fastigheten som kan användas för 
att tillgodose efterfrågan på bilparkering inom fastigheten. Inga nya bilplatser anläggs. 
Signalisten löser efterfrågan på parkering för nya bilägande lägenhetsinnehavare genom 
att säga upp externa hyresgästers bilparkeringsavtal. Därutöver erbjuds nya hyresgäster 
hyra de 4 vakanta platserna (maj 2021). Signalisten har möjlighet att säga upp garageav-
tal med externa hyresgäster för att möta parkeringsefterfrågan från såväl nya boende 
som lokalhyresgäster. Om tillräckligt antal externa avtal sägs upp behöver inga nya ga-
rageplatser anläggas. I det fall ytterligare behov av parkeringsplatser skulle uppstå för 
boende i kvarteret har Signalisten möjlighet att säga upp än fler externa parkeringshy-
resgästers avtal. 

Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar 
stadsmiljö på flera sätt. Några av planens viktigaste ingredienser, för att bidra till en mer 
kvalitativ, levande och hållbar stad, sammanfattas punktvis nedan: 
 
• Den föreslagna bostadsbebyggelsen skapar goda förutsättningar att utveckla Hu-

vudstagatan till en stadsgata med trottoar längs med den nya bebyggelsen och loka-
ler i bottenvåningarna vilket möjliggör en mer levande stadsmiljö. 

• Detaljplanen möjliggör nya bostäder i form av hyresrätter i ett centralt läge med 
goda kollektivtrafikförbindelser och närhet till service. 

• Ersättandet av gångtunneln med en signalreglerad korsning i plan bedöms skapa en 
tryggare och mer sammanhållen stadsmiljö.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

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

Tidplan för planarbetet 
Samråd maj 2022 
Granskning Q4 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden Q2 2023  
Antagande av kommunfullmäktige Q2 2023 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Bostadsstiftelsen Signalisten och Solna Stad. 

Fastighetsbildning 
Delar av fastigheten Skytteholm 2:4 kommer att regleras över till Turkosen 1. 
 
All mark som utgörs av allmän platsmark inom planområdet kommer att regleras över 
till en av Solna stad ägd fastighet. 

Servitut 
Servitut 0184-09/20.1 och 0184-09/20.3 behöver omprövas. 

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Den nya bostadsbebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till Solna Vattens 
nät. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas. 

Värme 
Den nya bebyggelsen inom planområdet ska vara möjligt att ansluta till fjärrvärmenätet 
respektive fjärrkylnätet, om inte något mer miljövänligt alternativ kan redovisas. 

Avfall 
Brännbart restavfall och matavfall planeras inrymmas i soprum i byggnaderna inom 
fastigheten alternativt mobil sopsug. Förutsättningar för källsortering ska finnas inom 
fastigheten. 
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Påverkan under byggtiden 
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även in-
nehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas fram i 
samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska vara fastställt 
senast två månader före byggstart. 

Ekonomiska frågor 

Exploatören bekostar utbyggnad av samtliga anläggningar inom kvartersmark. Stadens 
kostnader för utbyggnad av allmän plats täcks fullt ut genom att exploatören erlägger 
exploateringsbidrag. Utöver exploateringsbidrag har exploatören åtagit sig att bidra till 
stadens medfinansiering av Mälarbanan.  

Exploatören betalar anslutningsavgifter till el, tele, fjärrvärme och VA enligt vid tid-
punkten gällande taxa. Exploatören betalar bygglovsavgift enligt vid tidpunkten gäl-
lande taxa. 

Avtal samt ansöka om Lantmäteriförrättningar 
Ett exploateringsavtal mellan Solna stad och Exploatören ska föreligga innan detaljpla-
nen antas. Exploateringsavtalet ska reglera fastighetsbildning och övriga frågor med 
anledning av detaljplanens genomförande. Kommunen ansvarar för att ta fram exploa-
teringsavtalet.  
 
Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderliga fastighetsregleringar hos Lantmä-
teriet.  
 
Vid kommunalt huvudmannaskap har kommunen ovillkorligt rätt att lösa in allmän 
plats. Kommunalt huvudmannaskap innebär också att kommunen är skyldig att lösa in 
allmän platsmark om fastighetsägaren så begär. 

Medverkande  
Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete med 
stadsledningsförvaltningen genom Juan Piñones-Acre. Bebyggelseförslag och 
illustrationer har tagits fram av White arkitekter genom Matilda Månsdotter, Caroline 
Cederström, Sofia Waernulf och Fredrik Fernek. 
 
 
Alexander Fagerlund Matilda Eriksson 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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