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Utredningen behandlar delområde Kolkajen.
En del av illustrationerna i denna handling omfatar
både Ropsten och Kolkajen eftersom strukturen för
området utarbetats som en helhet.
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Några stora, avgörande frågor kvarstår dock at
lösa inom delområde Ropsten, varför fördjupningsMKB endast redovisar den del som ryms i den nu
aktuella detaljplanen.
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Läsanvisning
Föreliggande handling är ett så kallat fördjupnings-PM, vilken
kommer att biläggas till den miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) som har tagits fram för hela programområdet
Hjorthagen. Fördjupnings-PM:n är tänkt att läsas parallellt
med MKB:n, varför hänvisningar genomgående sker till den
programövergripande MKB:n. För utförligare beskrivningar
av projektets bakgrund, förutsättningar etc. hänvisas därför
till ”Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för
Hjorthagen” (2008).
Varje avsnitt där konsekvenser av olika miljöaspekter beskrivs,
inleds med en sammanfattning av avsnittet i kursiv stil.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Denna fördjupning av MKB, kallad fördjupnings-PM, tillhör detaljplanen för Kolkajen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-05-09, Dnr 2013-01629

Syftet med föreliggande fördjupning är att utifrån upprättad MKB
för hela programområdet för Hjorthagen, gå in djupare på de miljöaspekter som har bedömts vara särskilt relevanta för aktuell detaljplan. Denna fördjupning behandlar:
• Kulturmiljö
• Stads- och landskapsbild
• Naturmiljö
• Vattenkvalitet
• Föroreningar i mark och byggnader
• Risk
• Buller
• Klimat
Miljökonsekvenserna av en fullt utbyggd plan beskrivs för planförslaget, ett jämförelsealternativ samt för ett nollalternativ. Konsekvenserna beskrivs i förhållande till nuläget.
Områdesbeskrivning
Planområdet Kolkajen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra
Djurgårdsstaden och utgör den östligaste delen av utbyggnadsområdet Hjorthagen. Området karaktäriseras främst av hårdgjorda
ytor och dessa saknar till stor del vegetation. Området är 13 ha
stort och omfattar bl.a. den östligaste delen av Gasverksområdet
och del av vattenrummet Södra Värtan. Området gränsar till Ropsten, som idag är en viktig kommunikationsnod där tunnelbana,
bussar, Lidingöbanan och biltraﬁk möts. Norr om planområdet ligger Husarviken. Mellan planområdet och Ropstens tunnelbanestation ligger Fortums värmepump från 1987.

Hjorthagen inklusive Kolkajen är ett gammalt industriområde.
Områdena ingår i Gasverksområdet, där stadsgas har framställts
från sent 1800-tal och under 1900-talet. I Kolkajen ﬁnns idag två
äldre byggnader samt en kaj som är kopplade till gasverket och
som har kulturhistoriska värden. Marken i planområdet är förorenad p.g.a. den tidigare verksamheten vid gasverket. Planområdet
ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (MB 3
kap 6§). Gasverket med dess industrikaraktär pekas ut i översiktsplanen som en värdefull miljö inom riksintresset. Planområdet ligger även i närheten av och gränsar till Kungliga nationalstadsparken som är av riksintresse för det historiska landskapets natur- och
kulturvärden (MB 4 kap 7§).
Planförslaget
Planen innebär en förändring av pågående markanvändning, från
industriändamål till bostäder, arbetsplatser, service och rekreation.
Planen innebär även utbyggnad i vattnet, både norr om den beﬁntliga värmepumpen samt i form av en ö mellan Husarvikens mynning och utbyggnaden vid värmepumpen.
Planförslaget fokuserar på täta kvarter och sociala platser och bedöms innehålla cirka 1 200 - 1 400 bostäder och cirka 3 000 kvm
lokaler för handel och centrumfunktioner. Dessutom ska planområdet innehålla förskola, offentliga gator, torg, parker, platser, kajer
och bad. En långsträckt kajkant, kanalmiljöer, en vattenarena, badplatser och en fritidshamn är en del av planen. Gång- och cykeltraﬁk samt kollektivtraﬁken som en del av Ropstens traﬁknod ska
prioriteras i planområdet.
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Jämförelsealternativet
Jämförelsealternativet utgår från det framtagna planprogrammet
för Hjorthagen från 2009. Jämförelsealternativet innebär, liksom
planförslaget, en utbyggnad av täta kvarter med bostäder, service,
handel och kontor samt offentliga platser i form av t.ex. parker och
torg. Den främsta skillnaden mellan planförslaget och jämförelsealternativet är att jämförelsealternativet istället för en utbyggd
ö har kajer och bryggor med småbåtshamn med tillhörande verksamheter längs vattnet. Varken den kulturhistoriskt värdefulla kajen eller Tjärfabriken ﬁnns bevarade i detta alternativ. Dessutom
ﬁnns Fortums värmepump inte kvar i jämförelsealternativet, utan
platsen har bebyggts med bostäder.
Nollalternativet
I nollalternativet fortsätter området i huvudsak att se ut som idag
med den skillnaden att området runt omkring i övriga delar av
Hjorthagen kommer att vara utbyggda med bostäder. Markrening
eller andra åtgärder måste vidtas i viss mån oavsett framtida markanvändning ur miljö- och hälsosynpunkt, men någon fullständig
sanering av området bedöms dock inte ske i nollalternativet. Att
ﬁnna annan användning för beﬁntliga byggnader (än de som föreslås i detaljplanen) som inte innebär risker för planerade bostäder i
närområdet anses orimligt.

Kulturmiljö
Omvandlingarna innebär att Gasverkets funktionella koppling till
vattnet och kajens roll som första steg i produktionslinjen kommer
att försvagas, samtidigt som produktionslinjens visuella riktning
förstärks genom vattenarenans geometri. En långsiktig förvaltning
av de beﬁntliga byggnaderna möjliggörs. Planförslaget innebär
sammantaget en risk för stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, men bedöms dock inte innebära någon påtaglig skada på
riksintresset för Stockholms innerstad och Djurgården.
De nya kajernas och bryggornas placering samt utformning bedöms innebära att jämförelsealternativet ger en negativ påverkan
på läsbarheten av Gasverkets produktionslinje. Piren mot Husarviken och Tjärfabriken rivs. Sammantaget bedöms jämförelsealternativet innebära stora negativa konsekvenser för områdets kulturhistoriska värden, inte minst genom rivning av Tjärfabriken och
cisternerna.
Ifall ett strategiskt och långsiktigt underhåll av Vattengasverket,
Tjärfabriken och kajen uteblir i ett nollalternativ, ﬁnns det en risk
för märkbart negativa konsekvenser för de beﬁntliga byggnaderna. Samtidigt innebär nollalternativet att planområdets värdefulla
strandlinje behåller sin nuvarande form samt att kajens funktionella koppling till Gasverket bevaras.
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Stads- och landskapsbild
Många värden bedöms öka i och med en utveckling av Kolkajen
enligt planförslaget. Främst på grund av att platsen som helhet
får en stadsmässig karaktär och blir mer mångfacetterad med en
bostadsbebyggelse, jämfört med den dominerande industrikaraktären längs beﬁntliga hamnområdet. Utanför nationalstadsparken
bedöms planförslaget medföra märkbart positiva konsekvenser för
stads- och landskapsbilden. Dock kommer utblickar från Fisksjöäng (i Nationalstadsparken) mot Lidingö samt utblickar från vattensidan att påverkas negativt i viss grad. Utblickar mot Lidingö
kommer att stängas och rummen kommer att upplevas mindre i
omfång och staden tränger sig på. För nationalstadsparken bedöms
planförslaget därmed medföra märkbart negativa konsekvenser.
Till skillnad från planförslaget kommer i jämförelsealternativet
möjligheten till utblickar från Fisksjöäng mot Lidingö att bevaras,
vilket innebär att de negativa konsekvenserna för Nationalstadsparken som återﬁnns i planförslaget uteblir. Jämförelsealternativet
bedöms sammantaget medföra märkbart positiva konsekvenser för
stads- och landskapsbilden.
Att lämna Kolkajens funktion som idag, vilket beskrivs i nollalternativet, höjer inte stads- och landskapsvärden på ett långsiktigt
hållbart sätt. Nollalternativet bedöms innebära oförändrade konsekvenser för områdets stads- och landskapsbild.
Naturmiljö
Planförslaget bedöms på sikt medföra märkbart positiva konsekvenser för naturmiljön. Under förutsättning att stadsdelsparken

i sin helhet utformas med hänsyn till dess funktion som ekologisk
spridningskorridor bedöms planen kunna medföra märkbart positiva konsekvenser för habitatnätverket för ek och Kungliga Nationalstadsparkens ekologiska samband med omgivningen.
Jämförelsealternativet bedöms kunna medföra små positiva konsekvenser för naturmiljön och ekologiska samband lokalt samt
för Nationalstadsparken. Alternativet innebär en lägre andel nyskapade grönytor samt större ianspråktagande av Hjorthagsparken
jämfört med planförslaget.
I nollalternativet ﬁnns det en risk att beﬁntliga ekmiljöer i angränsande Hjorthagen kan försvagas genom fortsatt isolering från liknande biotoper norr om planområdet, och därmed att utbytet av
arter mellan kärnområdena norra respektive södra Djurgården
långsiktigt kan försvåras. Nollalternativet bedöms därmed medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön.
Vattenkvalitet
Eftersom det ﬁnns en risk för att MKN för enskilda kvalitetsfaktorer i Lilla Värtan inte uppnås samt då det kan ﬁnnas en risk för
att människor utsätts för strömmar och eventuellt även förorenade
sediment vid bad bedöms planförslaget sammantaget innebära en
risk för märkbart negativa konsekvenser för vattenkvaliteten och
människors hälsa.
För att möjliggöra människors vistelse i planområdet antas sanering av mark och tillämpning av dagvattenstrategin ske även i jäm-
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förelsealternativet. Därmed bedöms jämförelsealternativet innebära liknande konsekvenser för vattenkvaliteten som planförslaget
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I nollalternativet antas planområdet förbli likt nuläget samt Husarviken och Lilla Värtan antas fortsättningsvis utsättas för föroreningar likt nuläget, vilket innebär oförändrade konsekvenser för
kvaliteten i grund-, yt- och dagvattnet.
Föroreningar i mark och byggnader
Inom området har metaller, oljekolväten, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) samt cyanid påträffats. I och med ett genomförande av planförslaget kommer marken att saneras samt övriga åtgärder vidtas för att markföroreningarna inte ska utgöra en fara för
människors hälsa. De två kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
är också förorenade och behöver saneras för att kunna brukas för
planerat ändamål. Sammantaget bedöms planförslaget innebära
märkbart positiva konsekvenser för människors hälsa i och med
att marken och byggnaderna kommer att saneras. Eventuell ånginträngning av föroreningar från mark till byggnader kan innebära
risk för märkbart negativa konsekvenser för människors hälsa ur
ett långsiktigt perspektiv.
Jämförelsealternativet liknar planförslaget och bedöms även detta
ge märkbart positiva konsekvenser förutsatt att sanering genomförs.
En fullständig sanering kommer inte att genomföras i nollalternativet, vilket bedöms innebära små negativa konsekvenser ur ett
miljö- och hälsoperspektiv.

Risk
I och med att det ﬁnns en planbestämmelser som anger att naftalagret måste vara färdigsanerat och bergrumsgaraget genomfört
innan bostäder får byggas närmast bergrumsgaraget bedöms konsekvenserna ur riskhänseende sammantaget bli små negativa. Förebyggande åtgärder bör dock vidtas för att ytterligare minska riskerna, kopplat till värmepumpen och eventuell framtida spårväg.
Även i jämförelsealternativet kommer antalet människor som bor
och rör sig i planområdet öka signiﬁkant. Här bedöms konsekvenserna av möjliga olyckshändelser på människors hälsa bli likvärdiga konsekvenserna av planförslaget. I jämförelsealternativet ﬁnns
dock inte Fortums värmepump som en förutsättning. Risker kopplade till denna utgår därför.
I nollalternativet kommer antalet människor som rör sig inom området inte förändras nämnvärt jämfört med idag. Därmed bedöms
konsekvenserna avseende risk vara oförändrade jämfört med nuläget.
Buller
Utbyggnaden av Kolkajen innebär att traﬁken i området ökar.
Traﬁkbullernivåerna bedöms ge små negativa konsekvenser för
människors hälsa i och med att samtliga lägenheter får tillgång
till en ljuddämpad sida samt att avståndet från Lidingövägen är
så pass stort. Vad gäller industribuller från Fortums värmepump,
så bedöms riktvärdena vid närmaste fasad kunna innehållas under
förutsättning att bullerdämpande åtgärder vidtas på anläggningen.
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I jämförelsealternativet bedöms traﬁken i området att öka med anledning av de nya bostäderna. Här bedöms mer biltraﬁk att röra sig
inom planområdet (än i planförslaget) i och med att parkeringsgarage
under planområdet samt gatuparkering ordnas istället för bergrumsgaraget. I jämförelsealternativet ﬁnns dock inte Fortums värmepump
som en förutsättning, vilket innebär att dess industribuller kommer
att försvinna. Konsekvenserna bedöms sammantaget bli små negativa.
I nollalternativet fortsätter området i huvudsak att se ut som idag.
Dock ska en infartsparkering samt en ny bro över till Lidingö anläggas, vilket innebär att traﬁkbullret i området ökar. Sammantaget
bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för de
människor som rör sig i Kolkajen.

Fortsatt arbete och uppföljning
I kommande skeden behöver ytterligare utredningar göras främst för
aspekterna vattenkvalitet, kulturmiljö/landskapsbild och markföroreningar. Även påverkan på de två aktuella riksintressena behöver
utredas vidare. Vidare utredningar behövs för att få mer underlag till
utformningen och gestaltningen av området samt för att kunna arbeta
med att minska den negativa påverkan.
Lämpligen integreras uppföljningen av planen i beﬁntliga kontrollprogram samt uppföljnings- och övervakningsprogram i samband
med lagstadgade lov- och tillståndsprövningar och anmälning av anmälningspliktiga åtgärder. De faktiska bullernivåerna, föroreningshalterna i mark, byggnader och vatten samt planens påverkan på kulturmiljövärden bör följas upp under bygg- och driftskedet.

Klimat
Planförslaget innebär att ingen ny bebyggelse planeras på plushöjder
under + 3,0 meter över havet, vilket innebär att planförslaget följer
Länsstyrelsens rekommendationer. Stigande havsnivåer innebär dock
en risk för negativa konsekvenser för den fysiska miljön vid parker
och torg längs vattnet. Planförslaget bedöms sammantaget innebära
små negativa konsekvenser ur klimatsynpunkt.
Konsekvenserna i jämförelsealternativet bedöms bli liknande som i
planförslaget.
Nollalternativet bedöms innebära oförändrade konsekvenser ur klimatsynpunkt.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund
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Stockholm stad växer och för att möta denna utmaning utvecklas
Norra Djurgårdsstaden med Hjorthagen, som är ett strategiskt utvecklingsområde.
Ett program med tillhörande strategisk miljöbedömning togs fram
under 2001 för området Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden. År 2007 gjordes ett fördjupat program för Hjorthagen med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen för det fördjupade programmet redogör för en helhetssyn
på de miljökonsekvenser en exploatering i Hjorthagen kan innebära. Områdets detaljplaner ska baseras på det fördjupade programmet och tillhörande MKB.
Miljökonsekvensbeskrivningen för det fördjupade programmet
och de detaljplaner som tas fram för området ska ligga till grund för
kompletterande fördjupnings-PM, som behandlar exploateringens
miljökonsekvenser på en mer detaljerad nivå. Med utgångspunkt
i MKB:n för programmet har detta fördjupnings-PM framställts,
som redovisar miljökonsekvenserna för ett genomförande av detaljplan Kolkajen.
Syftet med denna etapp är att fortsätta utbyggnaden av Hjorthagen och tillhandahålla plan för bostäder, service och verksamheter.
Därutöver är syftet att etablera goda mötesplatser som kan locka
en bred grupp boende och besökare. Planområdet är ca 13 ha stort

Figur 1. Det fördjupade programområdet markerat i rött. Detaljplanen är
översiktligt markerad med svart ring.

och beräknas rymma ca 1 200 - 1 400 bostäder och ca 3 000 kvm
lokaler för handel och centrumfunktioner.
För beskrivning av gällande planer och områdesbestämmelser
hänvisas till ”Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program
för Hjorthagen” från 2007.
1.2 Betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan ska upprättas ska den enligt gällande lagkrav genomgå en behovsbedömning där det bedöms om planen
kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen be-
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döms kunna medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå
en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska upprättas i enlighet med miljöbalkens 6 kap. I samråd med
Länsstyrelsen har beslutats att ett genomförande av den aktuella
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en
miljöbedömning därför ska göras av planen.
1.3 Syfte
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Syftet med denna ”Fördjupnings-PM” är att, utifrån den MKB som
är upprättad för programområdet, gå in djupare på de miljöaspekter som bedöms vara relevanta för den aktuella detaljplanen.
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken är syftet med en miljöbedömning
”att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas”. En miljökonsekvensbeskrivning innefattar analys och
bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och
dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser.
Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konﬂikter mellan olika intressen tidigt kan identiﬁeras
och så att möjligheter att ﬁnna miljöanpassade lösningar ökar.

2.

Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i MKB:n avgränsas och fokusera på de faktorer som kan leda till betydande
miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad bestäms ska
samråd hållas med kommuner och länsstyrelser som berörs av planen.
Samråd avseende avgränsning och innehåll i MKB har hållits med
Länsstyrelsen i september 2015 samt med ett uppföjande möte i

mars 2016. Länsstyrelsen samtycker till den avgränsning som har
föreslagits.
2.1 Saklig
Ett av de främsta syftena med den MKB som är framtagen för hela programområdet är att den ska ligga till
grund för områdets fortsatta miljö- och detaljplanearbete.
I MKB:n för hela programområdet har man därför föreslagit vilka
miljöaspekter som bör studeras närmare i detaljplanearbetet och en
preliminär saklig avgränsning har gjorts inför detta fördjupningsPM.
Utifrån det aktuella områdets speciﬁka förutsättningar har det bedömts att de aspekter som kan innebära risk för betydande miljöpåverkan och som därmed ska studeras i denna fördjupnings-PM
är:
• kulturmiljö
• stads- och landskapsbild
• naturmiljö
• vattenkvalitet
• föroreningar i mark och byggnader
• traﬁkbuller
• risk
I MKB:n har även klimat analyserats, eftersom aspekten har bedömts ge en påverkan och den sammantaget med andra aspekter
medför risk för betydande miljöpåverkan.
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2.2 Tidsmässig
Bedömningen av miljökonsekvenser har skett utifrån den tidshorisont då Kolkajen beräknas vara fullt utbyggt, vilket bedöms vara
år 2030.
2.3 Geograﬁsk
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Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom
eller i nära anslutning till planområdet. Många miljöaspekter har
dock ett större inﬂuensområde än själva planområdet, t.ex. vattenkvalitet, landskapsbild och naturmiljö, vilket innebär att ett större
geograﬁskt område har analyserats.

3.

Områdesbeskrivning

jer har kulturhistoriskt värde p.g.a. dess koppling till gasverket
(Stockholms stad, 2015).
Planområdet, som är 13 ha stort, är till större delen plant med delvis utfyllda markytor vid Hjorthagsbergets fot. Hjorthagsberget är
en synlig höjd i området, med en marknivå på omkring +30 meter
på höjden (Stockholms stad, 2015).
Norr om planområdet ligger Husarviken. Området karaktäriseras
främst av hårdgjorda ytor och dessa saknar till stor del vegetation.
En del gammal björk ﬁnns dock i planområdet i anslutning till gasverket. På Hjorthagsberget ﬁnns värdefull lövskog med inslag av
bland annat ek (Stockholms stad, 2015).

3.1 En del av Norra Djurgårdsstaden
Planområdet ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och utgör den östligaste delen av utbyggnadsområdet Hjorthagen. Området omfattar bland annat den östligaste delen av Gasverksområdet och del av vattenrummet Södra Värtan. Området
gränsar till den viktiga traﬁknoden Ropsten.

Mellan planområdet och Ropstens tunnelbanestation ligger Fortums värmepump från 1987. Intill värmepumpen ﬁnns uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Båda dessa funktioner kan komma
att på sikt avvecklas från området. Det är dock oklart om och när
värmepumpen kommer att avvecklas och därmed beaktas denna i
konsekvensbedömningen (Stockholms stad, 2015).

Hjorthagen inklusive Kolkajen är ett gammalt industriområde.
Områdena ingår i Gasverksområdet, där stadsgas har framställts
tidigare. Vid Kolkajen anlände kol, som var råvaran i framställningen. I Kolkajen ﬁnns idag två äldre byggnader som är kopplade
till gasverket. Dessa är Vattengasverket från 1906 och Tjärfabriken från 1915-1917. Dessa är blå- respektive grönklassade enligt
Stadsmuséets kulturhistoriska klassiﬁcering. Även områdets ka-

Det intilliggande Ropsten är idag en viktig kommunikationsnod
där tunnelbana, bussar, Lidingöbanan och biltraﬁk möts (Stockholms stad, 2015). Traﬁken på Bobergsgatan och Lidingöbron
samt värmepumpen är de främsta bullerkällorna i området.
För beskrivning av gällande planer och områdesbestämmelser
hänvisas till ”Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program
för Hjorthagen”.
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3.2 Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (MB 3 kap 6§). Gasverket med dess industrikaraktär pekas ut i översiktsplanen som en värdefull miljö inom riksintresset
(Stockholms stad, 2010).
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Även det angränsande området Ropsten ingår i riksintresset som
beskrivs ovan. Namnet Ropsten kommer efter en sten utanför Ropeudden, där det ropades på roddfärjan som förband Lidingö med
fastlandet.
Planområdet ligger i närheten av och gränsar till Kungliga nationalstadsparken som är av riksintresse för det historiska landskapets natur- och kulturvärden (MB 4 kap7§).
3.3 Strandskydd
Planområdet är undantaget från strandskydd enligt Länsstyrelsebeslut den 18 oktober 1977, 11.123-75 (beslut om omfattning av
strandskyddet) och den 3 juni 1999, 18611-99-22769 (förordnande
om strandskydd med anledning av ändring i naturvårdslagen).
Enligt gällande strandskyddslagstiftning inträder strandskydd automatiskt när beﬁntlig detaljplan upphävs eller ersätts av ny detaljplan.

4.

Alternativredovisning

Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens
syfte och geograﬁska räckvidd identiﬁeras, beskrivas och bedömas i MKB:n. MKB:n ska även innehålla en beskrivning av mil-

Figur 2. Strandskydd och upphävda strandskydd i området (Stockholms stad,
2016).

jöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs, ett så kallat nollalternativ.
4.1 Planförslaget
Planen innebär en förändring av pågående markanvändning, från
område för industriändamål till bostäder, arbetsplatser, service och
rekreation. Planen innebär även utbyggnad i vattnet, både norr om
den beﬁntliga värmepumpen samt i form av en ö mellan Husarvikens mynning och utfyllnaden vid värmepumpen.
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Planförslaget visar Hjorthagens framtida entré och avslutningen
på Norra Djurgårdsstadens vattenfront. Planförslaget fokuserar
på täta kvarter och sociala platser. Bebyggelsen trappas ned mot
Husarviken och en öppen bebyggelsestruktur hålls närmast Hjorthagsberget.
Planområdet är ca 13 ha stort och bedöms innehålla ca 1200 1400 bostäder och cirka 3000 kvm lokaler för handel och centrumfunktioner. Dessutom ska planområdet innehålla förskola, offentliga gator, torg, parker, platser, kajer och bad.

I ett tidigare skede ingick även Ropsten, Fortums Värmepump och
brofästet för Lidingöbron med angränsande kvarter i detaljplanen.
Hela detta område har tillsammans med Kolkajen analyserats och
utarbetats som en helhet. En del avgörande frågor kvarstår dock att
lösa inom detta delområde, bland annat avseende tunnelbana/ spårväg/brolösningar, varför egen detaljplan kommer drivas för delområdet när dessa förutsättningar blivit klarlagda. I denna MKB
analyseras konsekvenserna övergripande i ett separat diskussionsavsnitt av att även Ropsten-området byggs ut.
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4.2 Jämförelsealternativet
Vattnet har en central del i planen. En långsträckt kajkant, kanalmiljöer, en vattenarena, badplatser och en fritidshamn ingår i planen. Dagvattnet planeras knytas till grönstruktur och gator.
Gång- och cykeltraﬁk samt kollektivtraﬁken som en del av Ropstens traﬁknod ska prioriteras i planområdet. Parkering planeras
att ﬁnnas i bergsutrymmen utanför planområdet och i övrigt kommer det ﬁnnas ett antal parkeringsplatser längs gatorna i planområdet. (Strukturplanen är utarbetad av Adept, Mandaworks, Hosper
Sweden & WSP, 2014.)
Gasverksområdets historiskt givna riktningar förs vidare och
förstärks till viss del i planstrukturen. Det sker i form av platsen
kring Vattengasverket samt av det nya, inre hamnrummet. Dagens
kajlinje har stort kulturmiljövärde och lyfts fram och markeras i
stadsmiljön genom att kanal och park placeras i dess lägen. De
beﬁntliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Vattengasverket
och Tjärfabriken bevaras och integreras i den nya strukturen.

Jämförelsealternativet innebär, liksom planförslaget, en utbyggnad
av täta kvarter med bostäder, service, handel och kontor samt offentliga platser i form av t.ex. parker och torg. Bergrumsgaraget
kommer inte att genomföras i detta alternativ, utan parkering kommer att lösas under planområdet samt utmed gator.
I jämförelsealternativet sker, liksom i planförslaget, en utfyllnad
i vattnet norr om den beﬁntliga värmepumpen. Den främsta skillnaden mellan planförslaget och jämförelsealternativet är att jämförelsealternativet istället för en utbyggd ö har kajer och bryggor
med småbåtshamn med tillhörande verksamheter längs vattnet
(Stockholms stad, 2009). Den ursprungliga kajen med tillhörande
pir samt den kulturhistoriskt värdefulla Tjärfabriken bevaras inte
i detta alternativ. Dessutom ﬁnns Fortums värmepump inte kvar i
det alternativa planförslaget, utan platsen har bebyggts med bostäder.Även i jämförelsealternativet prioriteras kollektivtraﬁk samt
gång- och cykeltraﬁk (Stockholms stad, 2009).
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Figur 3. Planförslaget (Stockholms stad, 2016).
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Figur 4. Jämförelsealternativet (Stockholms stad, 2009).
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4.3 Nollalternativ
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I nollalternativet fortsätter området i huvudsak att se ut som idag
med den skillnaden att området runt omkring i övriga delar av
Hjorthagen kommer att vara utbyggda med bostäder. Bl.a. kommer detaljplan för Brofästet att vara genomförd samt även detaljplan för Gasverket Västra. Även en infartsparkering samt en ny
bro över till Lidingö genomförs.
Marksanering eller andra åtgärder måste vidtas i viss mån oavsett
framtida markanvändning ur miljö- och hälsosynpunkt. Nollalternativet innebär att föroreningar i mobil fas som ger en påverkan på
omgivande miljö tas bort samt att markens ytskikt saneras till den
nivå där ingen kommer i kontakt med föroreningar. Alternativet
innebär att ytor troligen nyttjas som parkering eller annan mindre
känslig markanvändning, där risken att människor att exponeras är
liten. Någon fullständig sanering av området bedöms dock inte ske
i nollalternativet. Att bekosta sanering och ﬁnna annan användning
i beﬁntliga byggnader (än de som föreslås i detaljplanen) som inte
innebär risker för planerade bostäder i närområdet anses orimligt.
Planområdets framtida markanvändning är i nollalternativet oklar.

5.

ning av konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas ger
i det första steget indikationen att man bör hamna högt på skalan
(stora konsekvenser). Men omfattningen av den påverkan som ett
planförslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av
konsekvenser skiljer sig från denna enskilda bedömning. Att ett
riksintresse berörs betyder inte per automatik att planförslaget
medför stora konsekvenser. Påverkan kan vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av lokal
karaktär, t.ex. buller, även kan bedömas få stora konsekvenser.
Tabell 1. Bedömningsskala av positiva eller negativa konsekvenser

Bedömningsskala

I tabellen nedan presenteras en skala som i miljöbedömningen har
använts för att värdera såväl positiva som negativa konsekvenser.
Skalan bygger på relationen mellan beﬁntliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. Skalans olika grader
används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedöm-
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Stora konsekvenser

Märkbara konsekvenser

Små konsekvenser

Oförändrade
konsekvenser

Viss påverkan på värde av
riksintresse eller värden av
regionalt intresse, eller betydande
påverkan på värden av kommunalt
intresse.
Liten påverkan på värden av
riksintresse eller regionalt intresse
eller begränsad påverkan på
värden av kommunalt intresse eller
omfattande påverkan på större
lokala värden.
Liten påverkan på värden av
kommunalt intresse, eller mindre
konsekvenser för lokala värden.
Ingen eller obetydlig påverkan
jämfört med nuläget.
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6. Miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av planförslaget, jämförelsealternativet samt av nollalternativet. Konsekvensbedömningen
baseras på vilken påverkan som planen ger upphov till, skyddsvärden och störningskällor i omgivningen samt omfattning av påverkan. Skyddsvärden och påverkan identiﬁeras utifrån genomförda
utredningar, kommunala planer, kontakter med kommun och länsstyrelse, platsbesök etc. Konsekvenserna beskrivs i förhållande
till nuläget. För bedömningsgrunder i form av riktvärden, normer,
riktlinjer, planens förhållande till relevanta miljömål samt för mer
detaljerade beskrivningar av förutsättningar hänvisas till ”Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen”.
Varje avsnitt nedan, som beskriver konsekvenserna av en speciﬁk
miljöaspekt, inleds i kursiv stil med en kort sammanfattning av
avsnittets konsekvenser enligt bedömningsskalan.
6.1 Kulturmiljö
Omvandlingarna innebär att Gasverkets funktionella koppling till
vattnet och kajens roll som första steg i produktionslinjen kommer att försvagas, samtidigt som produktionslinjens visuella riktning förstärks genom vattenarenans geometri. Vattengasverket och
Tjärfabriken kommer att anpassas till framtida användning, men
byggnaderna kommer samtidigt att skyddas i planbestämmelser,
med innebörden att de inte får rivas eller förvanskas. Detta kan
därmed möjliggöra en långsiktig förvaltning av fastigheterna.
Den påverkan som bedöms ske på Gasverket som helhet och de
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna innebär att planförslaget sammantaget innebär en risk för stora negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Utbyggnaden av planförslaget bedöms dock inte

innebära någon påtaglig skada på riksintresset för Stockholms innerstad och Djurgården eller Gasverksområdet som helhet.
De nya kajernas och bryggornas placering samt utformning bedöms i jämförelsealternativet innebära en negativ påverkan på
läsbarheten av Gasverkets produktionslinje. Piren mot Husarviken
och Tjärfabriken rivs, vilket innebär att ﬂera kulturhistoriska värden går förlorade. Sammantaget bedöms jämförelsealternativet
innebära än mer stora negativa konsekvenser för områdets kulturhistoriska värden än planförslaget och det går inte att utesluta
risk för påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården.
Beroende på hur omfattande underhållet av Vattengasverket,
Tjärfabriken och kajen blir i nollalternativet kan konsekvenserna
för deras kulturhistoriska värden variera. Ifall ett strategiskt och
långsiktigt underhåll av Vattengasverket, Tjärfabriken och kajen
uteblir ﬁnns det en risk för märkbart negativa konsekvenser för
de beﬁntliga byggnaderna. Samtidigt innebär nollalternativet att
planområdets värdefulla strandlinje behåller sin nuvarande form
samt att kajens funktionella koppling till Gasverket bevaras.

6.1.1 Förutsättningar
Detaljplanens utbredningsområde omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken Kap 3:6, ”Stockholms innerstad
med Djurgården” (AB 115). Gasverksområdet är utpekad som en
så kallad värdekärna inom riksintresset, eftersom riksintressets
värden kommer till särskilt tydligt uttryck inom gasverksmiljön.
Inom riksintresse är det inte tillåtet att utföra åtgärder som kan
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medföra ”påtaglig skada” på riksintressets utpekade kulturhistoriska värden.
Gasverket pekas ut som ett av Stockholms mest monumentala
kommunaltekniska projekt med betydande samhällshistoriskt
värde. Ambitionsnivån och storleken av anläggningen är kopplad
till hur storstaden Stockholm ville manifestera sin ställning genom
stora projekt. Gasverket hade de för tiden senaste tekniska lösningarna och i bland annat gasklockorna kan 1900-talets tekniska
utveckling följas, vilket ger anläggningen ett viktigt teknikhistoriskt värde. Gasverket har en praktfull arkitektonisk form med
stora kvalitéer i placering, gestaltning, materialval och den parklika inramningen. Också den industriella utvecklingen successiva
tillägg präglas av hög ambitionsnivå. Inom området har bildats en
förtätad miljö med en stark karaktär och stora upplevelsevärden.
Enligt Stadsmuseets byggnadsklassiﬁcering är hela gasverksområdet en helhetsmiljö med synnerligen stort kulturhistoriskt värde
(Sweco, 2014).

gasverksområdet och kopplingen till vattnet. Kajen hade en avgörande förutsättning för Gasverkets placering, eftersom råvaran
i produktionen, kolet, bäst transporterades vattenvägen. Förståelsen för Gasverkets verksamhet är direkt kopplad till kajen som det
första ledet i produktionskedjan. Det öppna vattenrummet öster
om kajen ingår i helhetsmiljön. Svängkranar och elevator vid kajen användes för lossning av kolen. Delar av rälsen där kranarna
ﬂyttades ﬁnns kvar idag. Som en förlängning av kajen mot norr
tillkom senare en kortare pir som ﬁnns kvar än idag (Nyréns Arkitektkontor, 2010).
Stockholms Stadsmuseums klassiﬁceringsbeslut för kajen innebär
att den är en helhetsmiljö med synnerligen stort kulturhistoriskt
värde, som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen (Nyréns Arkitektkontor, 2010).

Inom riksintresset ”Stockholms innerstad med Djurgården” utpekas också så kallade Stockholmska särdrag. Det rör sig om stadens
anpassning till naturen, stadens årsringar, fronten mot vattenrummet, stadens siluett och vyerna från viktiga utsiktspunkter samt
kontakten med vattnet. Stockholms unika topograﬁska förutsättningar och historiska skeende har givit upphov till dessa särdrag,
eller speciﬁka karaktärsdrag, i stadsmiljön.
Gasverkets hamn och kaj går längs strandkanten i planområdet.
Kajens största värde ligger i dess samhörighet med det övriga

Figur 5.Kajen (Nyréns Arkitektkontor, 2010).
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Figur 6. Vattengasverket (Nyréns Arkitektkontor, 2010).
Figur 7. Tjärfabriken (Nyréns Arkitektkontor, 2010).

De två byggnader från Gasverket som ligger inom planområdet är
Vattengasverket och Tjärfabriken. Idag står byggnaderna tomma
och hyser ingen aktiv användning.
Vattengasverket togs i bruk 1906 för att säkerställa en ökad gasproduktion vid ökad efterfrågan, som en följd av säsongsvariationer.
Anläggningen var därmed ett komplement till den huvudsakliga
produktionen (Nyréns Arkitektkontor, 2010). Enligt Stockholms
Stadsmuseums klassiﬁceringsbeslut är Vattengasverket blåklassat,
vilket innebär en fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska
värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Vattengasverkets exteriör, interiör och produktionstekniska
utrustning har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Genom sitt läge
vid Lilla Värtan erbjuder byggnaden en koppling till vattnet (Nyréns Arkitektkontor, 2010).

Den andra kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, Tjärfabriken,
byggdes troligen år 1918. Tjärdestilleriet var en del av en större
biproduktanläggning. Tjäran upphettades till olika fraktioner så
att olja erhölls (Nyréns Arkitektkontor, 2010). Enligt Stockholms
Stadsmuseums klassiﬁceringsbeslut är Tjärfabriken grönklassad.
Detta innebär en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (Nyréns Arkitektkontor, 2010). Tjärfabriken är den
enda bevarade byggnaden från biproduktområdet vid kolhamnen.
Byggnadens exteriör har ett kulturhistoriskt värde, medan dess interiör och produktionstekniska utrustning bedöms ha ett begränsat
kulturhistoriskt värde (Nyréns Arkitektkontor, 2010).
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I den sydvästra delen av planområdet ﬁnns tre beﬁntliga cisterner. Den nordligaste cisternen uppfördes under 1970-talet och är
grönklassat enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassiﬁering. De
två övriga cisternerna byggdes ungefär samma tid som Tjärfabriken och ingår, liksom Tjärfabriken, i den större biproduktanläggningen i området. Dessa två är i sin tur gulklassade, vilket innebär
fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Planförslaget innebär att de två byggnaderna kommer att bevaras
och restaureras samt att beﬁntliga byggnadsvolymer, utformningar
och byggnadsdetaljer bibehålls till stor del. Vattengasverket och
Tjärfabriken ska skyddas i planen av bestämmelsen lilla q, med
innebörden att de inte får rivas eller förvanskas. Då blir skyddet
i nivå med övriga Gasverket-planeringen. Planförslaget innebär
därmed att långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen inom planen samt bidrar till att tillgängliggöra dem
för allmänheten.
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6.1.2 Konsekvenser av planförslaget
Den nya bebyggelsen kommer att innebära en annan skala och
utformning än den beﬁntliga äldre industribebyggelsen. Terrängen kommer att gå igenom en omfattande förvandling, eftersom
anläggningsarbeten kommer att genomföras. Även den beﬁntliga
strandlinjen och det öppna vattenrummet ändras avsevärt i och
med utbyggnaden av ön. Områdets karaktär och landskap kommer därmed förändras. Omvandlingen av området kommer att
vara synlig från Nationalstadsparken, Lidingö, vattenrummet och
inne i området.
Den översiktliga kulturhistoriska läsbarheten av Gasverket kommer att minska till viss del och vissa upplevelsevärden kommer
att försvagas. Ändringen av strandlinjen, ianspråkstagandet av
vattenrummet intill kajen, den planerade torgytan vid kajen samt
påverkan på kajens originaldelar- och utformning innebär att Gasverkets funktionella koppling till vattnet och kajens roll som första steg i produktionslinjen kommer att försvagas. Detta innebär
en risk för negativ påverkan på kulturmiljön.

Byggnaderna kommer samtidigt att byggas om till viss del för att
anpassas till framtida användning. Detta innebär att värdefulla exteriörer såsom fasader, interiörer och den produktionsteknisk utrustning påverkas negativt, då dessa inte omfattas av speciﬁerade
skyddsbestämmelser än. Särskilt skada på fasaderna, som är en så
viktig del av den arkitektoniska gestaltningen, skulle innebära en
stor negativ konsekvens för kulturmiljön om de förstördes.
De tre cisternerna inom planområdet planeras att rivas, vilket innebär risk för negativa konsekvenser för kulturmiljön då dessa kulturhistoriska värden försvinner.
Utbyggnaden av planförslaget bedöms dock inte innebära någon
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård, som gäller för
Stockholms innerstad med Djurgården, eller för Gasverksområdet
som helhet. Detta eftersom öns strandlinje och placering innebär
att Gasverkets öst-västliga stråk, d.v.s. produktionslinjen, fortsättningsvis är visuellt i vattenrummets geometri, även om en viss negativ påverkan på läsbarheten av Gasverkets funktionella produk-
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tionslinje bedöms ske. Samtidigt ges de beﬁntliga byggnaderna ett
långsiktigt bevarandeskydd och kulturhistoriska värden i området
synliggörs för ﬂer människor då området blir tillgängligt för allmänheten. Exempelvis kan den öppna ytan som det planerade torget innebär framhäva Vattengasverket.
Den påverkan som bedöms ske på Gasverket som helhet och de
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna samt rivningen av cisternerna innebär att planförslaget sammantaget innebär en risk för
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Då jämförelsealternativet innebär försvinnande av ﬂera kulturmiljövärden kan det inte uteslutas att alternativet innebär en risk för
påtaglig skada på riksintresset för Stockholms stad med Djurgården eller Gasverket som helhet.
Den påverkan som bedöms ske på Gasverket som helhet samt
rivningen av cisternerna och Tjärfabriken innebär att alternativet
sammantaget innebär en risk för stora negativa konsekvenser för
kulturmiljön.
6.1.4 Konsekvenser av nollalternativet
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6.1.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet
Liksom planförslaget innebär detta alternativ ny tät bebyggelse
med en annan skala och utformning än den beﬁntliga. En viss utfyllnad kommer att ske i vattnet, men en ny ö byggs inte ut i detta
alternativ. Den nya bebyggelsen i jämförelsealternativet kommer
att vara synlig från Lidingö, vattenrummet och inne i området.
De nya kajernas och bryggornas placering samt utformning bedöms innebära en negativ påverkan på läsbarheten av Gasverkets
produktionslinje. De öst-västliga stråken, kopplade till produktionslinjen, bedöms brytas till stor del. Därmed försvagas produktionslinjens visuella och funktionella sträckning.
I jämförelsealternativet rivs piren mot Husarviken, stora delar av
den kulturhistoriska kajen, cisternerna samt Tjärfabriken. Då dessa
kulturhistoriska värden går förlorade ﬁnns en risk för negativa
konsekvenser för kulturmiljön.

Nollalternativet innebär att planområdets värdefulla strandlinje,
både för Gasverket, för riksintresset för Stockholms innerstad och
Djurgården och kopplingen till Nationalstadsparken, behåller sin
nuvarande form. Detta är positivt för Gasverket som helhet, då
områdets historiska utveckling fortfarande är avläsbar och att områdets genuina industriella karaktär bevaras. Nollalternativet bedöms därmed inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset
för Stockholms innerstad och Djurgården. Samtidigt ﬁnns det en
risk att området fortsättningsvis är avspärrat för människor, som
inte får tillgång till den kulturhistoriska miljön.
Beroende på hur omfattande underhållet av Vattengasverket, Tjärfabriken och kajen blir kan konsekvenserna för deras kulturhistoriska värden variera. Ifall ett strategiskt och långsiktigt underhåll
av Vattengasverket, Tjärfabriken och kajen uteblir p.g.a. oklar
ansvarsfördelning ﬁnns det en risk för att värdena i de beﬁntliga
byggnaderna och kajen påverkas negativt. Nollalternativet be-
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döms därmed sammantaget innebära en risk för märkbart negativa
konsekvenser för kulturmiljön.
•
6.1.5 Åtgärder i detaljplanen
•

•

Tjärfabriken och Vattengasverket har i planen fått bestämmelsen q, vilket innebär: Särskilt värdefull bebyggelse som ej får
rivas eller förvanskas.
Planbestämmelsern q1 anger att beﬁntlig utrustning på kaj demonteras och återmonteras.

•

6.1.6. Ytterligare åtgärdsförslag
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•
•

•

•

•

En antikvarie bör involveras i den fortsatta planeringen.
En antikvarisk konsekvensbedömning för Kolkajen bör tas
fram. Planförslagets påverkan på kajens samt byggnadernas
exteriörer, interiörer och produktionstekniska utrustning bör
utredas vidare.
Bestämmelsen q och skyddsbestämmelser för de kulturhistoriska byggnaderna samt miljöerna kommer att utvidgas och
preciseras efter samrådet när en fördjupad antikvarisk bedömning tagits fram. Möjligheten till att byta användningsbestämmelse från Q1 till B, C, H och K för dock utredas. I Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan,
ﬁnns inte längre användningsbestämmelsen Q då Boverket anser bestämmelsen otydlig. Bevarande av kulturvärden föreslås
istället skötas genom införande av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q) och varsamhetsbestämmelser (k).
I den tidigare framtagna antikvariska förundersökningen ges
förslag på åtgärder och aspekter att beakta i omvandlingen av
Gasverkets kulturhistoriska byggnader. Genom att ta hänsyn

6.2 Stads- och landskapsbild
Sammanfattningsvis bedöms många värden öka i och med utvecklingen av Kolkajen enligt planförslaget. Främst på grund av att
platsen som helhet får en stadsmässig karaktär och blir mer mångfacetterad med en bostadsbebyggelse, jämfört med den dominerande industrikaraktären längs beﬁntliga hamnområdet. Dock
kommer utblickar från Fisksjöäng (i Nationalstadsparken) mot
Lidingö att påverkas negativt i viss grad. Utblickar mot Lidingö
kommer att stängas och rummen kommer att upplevas mindre i
omfång och staden tränger sig på. Dock har byggnadshöjderna givits en lägre höjd närmast nationalstadsparken, i likhet med kvarteret Brofästet, för att få ett mjukare möte och begränsa påverkan
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till dessa kan den negativa påverkan på byggnadernas kulturhistoriska värden minskas.
Den beﬁntliga kajens kulturhistoriska originaldelar bör bevaras. På den ursprungliga kajen bör plantering av träd och andra
växter undvikas, för att kajens historiska utveckling ska förbli
läsbar.
De öst-västliga stråkens, d.v.s. produktionslinjens, siktlinjer
bör hållas fria mellan den planerade ön och övriga utbyggnaden. Utformningen av badplatsens bryggor och kajer bör ske
med hänsyn till siktlinjerna.
Med hjälp av informationsmaterial och -skyltar i området samt
namngivning av gator och offentliga utrymmen kan områdets
kulturhistoria tydliggöras. Val av material till de beﬁntliga
byggnaderna bör ske med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden.
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på Fisksjöängen. På så sätt hanterar dessa två detaljplaner mötet
med nationalstadsparken på likartat sätt.
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Från landsidan kommer förlängningen av Stockholms innerstad
att upplevas med en rik och väl utbyggd miljö med nya gaturum,
platser, offentliga torg. Från vattensidan kommer dock bebyggelsen i sin karaktär att kontrastera mot Lidingös glesa bebyggelse som anpassats efter branta bergsslänter och gröna inramning. Kajlinjen kommer att inbjuda till nya möjligheter att utnyttja
stranden och vattnet.
Utanför nationalstadsparken bedöms planförslaget medföra märkbart positiva konsekvenser för stads- och landskapsbilden. För nationalstadsparken bedöms dock planförslaget medföra märkbart
negativa konsekvenser.
Liksom för planförslaget kommer även i jämförelsealternativet
många värden öka främst genom att områdets industrikaraktär
omvandlas till en mer mångfacetterad stadskaraktär. Till skillnad
från planförslaget kommer dock i jämförelsealternativet möjligheten till utblickar från Fisksjöäng mot Lidingö bevaras. Jämförelsealternativet bedöms medföra märkbart positiva konsekvenser för
stads- och landskapsbilden.
Att lämna Kolkajens funktion som idag, vilket beskrivs i nollalternativet, höjer inte stads- och landskapsvärden på ett långsiktigt
hållbart sätt. Nollalternativet bedöms innebära oförändrade/ konsekvenser för områdets stads- och landskapsbild.

6.2.1 Förutsättningar
I tidigare skeden av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har
ﬂertalet rapporter tagits fram som behandlar landskapsbilden i området. År 2002 gjordes en landskapsutredning med fokus på det
storskaliga landskapet (referens). Rapporten framhåller vikten
av de visuellt läsbara dalstråken samt att utblickar från Nationalstadsparken bör anpassas för att bevara upplevelsen av natur- och
kulturlandskapsvärden. Från sjösidan konstateras att Lilla Värtans
vattenrum tål en större skala på ny bebyggelse än vad Husarviken
gör.
Inom ramen för planarbetet har en stads- och landskapsbildsanalys
för området tagits fram (Sweco 2016 ). I denna analys beskrivs
områdenas landskapsvärden och landskapets känslighet för förändring bedöms. Slutligen redovisas bedömningar av påverkan som
planförslag, jämförelsealternativ och nollalternativet kan medföra
på stads- och landskapsvärden inom berörda landskapsrum. Vidare
ges förslag på åtgärder. Detta avsnitt utgår från landskapsanalysen.
Stads- och landskapsbildsanalysen har fokuserat på hur Kolkajen
upplevs ifrån närliggande områden. Fem närliggande delområden
som blir mest påverkade av utbyggnaden har identiﬁerats. Dessa
områden är: Nationalstadsparken, Husarvikens mynning, Lilla
Värtans vattenrum, Hjorthagsberget samt vyer från Lidingö och
Lidingöbroarna.
Översiktlig landskapsbild och sammanhang
Detaljplaneområdet ligger i en dalgång mellan två höjder – i norr
Nationalstadsparken med sin gröna karaktär och starka friluftslivsvärde, och i söder Hjorthagsberget som har mycket grönska be-
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Figur 8. Kolkajens siktlinjer samt landmärken (Sweco 2016).
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varad mellan de huskroppar som sträcker sig upp på höjden. Dalgången har utgjort ett industriellt produktionsstråk där historiskt
värdefulla byggnader vittnar om tidigare användning. Mötet med
Lilla Värtans vattenspegel utgörs av en industriell kaj som genom
historien har anpassats till de verksamheter och funktioner som har
efterfrågats genom åren. Topograﬁns skillnader syns tydligt från
vattnet och Lidingö.
Kolkajens stads- och landskapsbild är idag ett öppet mellanrum
mellan Nationalstadsparken och Hjorthagens och Ropstens bebyggelse. Kolkajen är också välexponerat mot vattnet, Lidingö och
Tranholmen där många människor vistas och passerar varje dag
hela dygnet. Det är på så sätt inom detaljplaneområdet som dessa
tre landskapskaraktärer möts, samtidigt som området utgör en barriär för vistelse genom sin instängsling.
Hjorthagsberget
Hjorthagsberget är en höjd på ca 30 meter över havet som är bebyggd på toppen och är omgiven av skogsklädda branter. Ovanför
Ropstens tunnelbanestation ligger Hjorthagsparken som utgör en
av de få offentliga platser på Hjorthagsberget där man har utsikt
mot Lidingö och kan se ut över Lilla Värtans storskaliga vattenrum. De offentliga platsernas utsikt bedöms vara sårbar.
Nationalstadsparken
Planområdet ligger i närheten av och gränsar till Kungliga nationalstadsparken som är av riksintresse för det historiska landskapets natur- och kulturvärden (MB 4 kap7§). De delar av Nationalstadsparken som berörs visuellt direkt av Kolkajen är Fisksjöäng,

Oxberget och Husarvikens norra strand och vattenrum. I ett större
landskapsperspektiv blir Kolkajen den sista bebyggda delen av
staden längs strandlinjen som angränsar till Nationalstadsparken.
Vyernas känslighet för förändring är stor i Nationalstadsparken. De
landskapsvärden som är sårbara i denna del är den gröna omgivningen, långsträckta vyer mot Hjorthagsberget och mot Lidingö.
Särskilt sårbart är höjder på byggnader, i relation till trädkronors
höjd samt trädridåns förmåga att fungera rumsavgränsande, längs
Husarviken. Känsligheten är även hög ur perspektivet hur vattnet
tillgängliggörs visuellt, gällande Husarviken och Lilla Värtan. Nationalstadsparkens strandlinje och naturliga formation i möte med
kommande bebyggelse är även den värdefull att behandla ur visuella perspektiv.
Husarvikens mynning
Husarvikens mynning är idag smal och dold av vegetation och
olika industriella aktiviteter som gör att mynningen är anonym sett
utifrån Lilla Värtan. Ett båtupplag på Nationalstadsparkens strand
gör strandkanten otillgänglig. Kolkajen är idag även stängd på
grund av sanering av förorenad mark.
Mynningen upplevs från båt på Husarviken. Där har man idag fri
sikt ut mot Lilla Värtan som öppnar sig. Känsligheten för förändring ligger i att punkten blir en gränsdragning mellan stad, som
är Stockholms stadsutveckling och landskap, som är ett skyddat
kungligt landskap, Nationalstadsparken. Platsens utveckling bör
därför behandlas omsorgsfullt. Bygger man igen mynningen, blir
den oigenkännlig och värdet försvinner. Lyfter man fram den som
en landskapsmässig tillgång, så lyfts landskaps- och stadsvärdet.
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arna ändras vyerna ständigt i och med att man upplever vyer under en rörelse. Kolkajen är väl exponerat i alla vyer. Känsligt från
denna vy är mötet mellan bebyggd och obebyggd strandkant samt
de vertikala byggnader som sticker upp över horisontlinjen. De
skogsklädda kullarna Oxberget och Hjorthagsberget omfamnar det
låglänta Kolkajenområdet med Husarvikens mynning. Känsligt är
stadselement som bryter denna läsbarhet av landskapet. Känsligt
är även de historiska byggnader som fungerar som identitetsskapande landskapselement, som Gasklockorna i rött tegel.

Figur 9. Utblick från Husarvikens mynnings västra strand i Nationalstadsparken
idag (ADEPT+MANDAWORKS, 2016).

Lilla Värtan
Lilla Värtan sträcker sig från Tranholmen i norr till Fjäderholmarna i Söder. Däremellan passerar Värtan både naturliga strandkanter som utbyggda industrihamnar. Värdet för Lilla Värtan är att
vattenrummet ska vara visuellt tillgängligt från byggnader, från
offentliga rum och att komma fram till stranden där man kan få
direkt vattenkontakt. Värdet ligger i att behålla eller att öka mängden vattenyta, minskning av den fria vattenytan sänker landskapsvärdet.

Figur 10. Vy från Lidingö idag (ADEPT+ MANDAWORKS, 2016).

Lidingö och Lidingöbroarna
Vyerna från Lidingö och Lidingöbroarna domineras idag av å ena
sidan skogsklädda mjuka landformer i horisonten och å andra sidan av industrirelaterad bebyggelse som gasklockor, torn, broar
och infrastruktur och av Lilla Värtans vattenrum. Från Lidingöbro-
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Figur 11. Kolkajen – Lilla Värtans vattenrum. Den orangea linjen visar ny utbyggnad Kolkajen inklusive planerad utbyggnad i Ropsten (Sweco 2016).
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6.2.2 Konsekvenser av planförslaget
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Hjorthagsberget
Majoriteten av de nya byggnaderna i Kolkajen är i en höjdskala
som är lägre än de offentliga rummen och platserna, vilket gör
att man kan se över taken och kan behålla utblicken mot Lidingö
och Lilla Värtan. De nya byggnaderna kommer även att påverka
utsikten positivt genom att skapa intressant struktur och liv. Konsekvenserna av planförslaget för stads- och landskapsbilden hur
den upplevs från Hjorthagsberget bedöms som små positiva.
Nationalstadsparken
Planförslaget innebär att man kommer att stänga utblickar mot Lidingö, sett från ängen i Fisksjöäng. Rummen kommer att upplevas mindre i omfång och staden tränger sig på. Planen reglerar att
den planerade bebyggelsens fasader mot Nationalstadsparken och
Södra Värtans vattenrum får utformas med maximalt 50% glas och
ska färgsättas med dova färgtoner för att minska kontrastverkan.

Husarvikens mynning
Husarvikens mynning, som är en del av Nationalstadsparken påverkas i hög grad, då mynningens läge ﬂyttas ut i vattnet och får en
hårdgjord kaj längs ena sidan. Utskjutande bryggor döljer utblickar mot Lilla Värtan. Den hårdgjorda kajen står i skarp kontrast till
mynningens andra sida, som utgörs av berg och skog samt det instängslade området för båtupplaget. Detta bedöms sammanlagt ger
märkbart negativa konsekvenser för stads- och landskapsbilden.
Kolkajens sida av mynningen görs tillgänglig och därmed möjliggörs utblickar. Planens intention är att bevara en naturlig kan längs
med beﬁntliga Husarvikens mynning men kanten längs med den
utbyggda ön, som går i linje med Husarvikens naturliga kant, blir
konstruerad. På yttersta spetsen av ön kan man till och med ana

Parkens utblickar orienteras åt söder, med nya bebyggelsen med
Husarviken framför. Träd längs Husarviken blir än mer viktiga för
att upplevelsen av byggnader ska distanseras något. Konsekvenserna av planförslaget för stads- och landskapsbilden bedöms som
märkbart negativa för Nationalstadsparken. Bebyggelsen har också gjorts lägre mot Husarviken för att samspela med närliggande
kvarteret Brofästet och minska påverkan på Nationalstadsparken.
Planförslagets förbindelse med bro och öppet mellanrum till Hjorthagsbergets gröna brant är positivt då längre utblickar bibehålls
och förstärks.
Figur 12. Utblick från Husarvikens mynning västra strand i Nationalstadsparken
efter genomförandet av planförslaget (ADEPT+ MANDAWORKS 2016).
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Tranholmens bebyggelse. Stadsbilden på denna del av Stockholm
binds ihop. . Detta bedöms medföra små positiva konsekvenser för
stads- och landskapsbilden. Staden och naturlandskap möts i en
skarp kontrast i denna punkt, vilket gör att ett omhändertagande
av mynningens båda kanter blir viktigt. Konsekvenserna av planförslaget för stads- och landskapsbilden bedöms sammanlagt som
små negativa för Husarvikens mynning.
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Lilla Värtan
Utbyggnaden i vattnet innebär att Lilla Värtans vattenrum minskar
i omfattning. Mer vattenyta tas i anspråk, vilket upplevs framförallt från vattnet. Detta bedöms medföra små negativa konsekvenser för stads- och landskapsbilden.
Utbyggnad längs hamnarna är mer utbredda över stor yta. Kolkajens bebyggelse har en annan karaktär, men byggnader längst
ut på kajen gör att utbyggnaden upplevs med lika stor påverkan
och kontrast som övrig industribebyggelse. Visuellt så kommer
kustremsan att få fasader nära vattnet, men längs Kolkajen blir
skalan mindre på grund av ﬂer gator och uppbrutna kvarter. Kolkajen kommer att synas från Tranholmen vilket därmed blir en ny
utsikt för några boende på ön. Bebyggelsen kommer att bidra till
upplevelsen att tät stad kommer närmre. Nationalstadsparken med
topograﬁ och träd döljer delar av bebyggelsen. Vattnet tillgängliggörs för ﬂer, som kommer att få mer vattenkontakt i och med
dockan och kanalen, som är med i förslaget. Därmed ökar upplevelsevärden att Stockholm är en stad på vatten, trots att vattenrummet minskar i omfattning. Sammanlagt bedöms konsekvenserna

av planförslaget för stads- och landskapsbilden som små positiva för
Lilla Värtan.
Lidingö och Lidingöbroarna
Landskapsbilden, med de två närliggande höjderna och det dalstråk
som detaljplanen ligger, i suddas ut eftersom nya byggnader fyller ut
dalgången och ger en jämnare horisontlinje än idag. Stadsbilden påverkas eftersom en mer stadsmässigt bebyggd karaktär blir deﬁnitiv
på platsen. I en vy mot Kolkajen blir kontrasten mot Nationalstadsparkens gröna landskap skarpare. En annan typ av bebyggelse än i
tegel kan förändra stadsbilden, som blir mer mångfacetterad i former,
färger, höjder och kvarter. Vyerna mot Kolkajen från Lidingö kan
påverkas i och med att gasklockorna döljs delvis av nya byggnader.
Men från vissa vyer kan man ana både gasklocka tre och fyra genom
bebyggelsen. I ett större perspektiv så bryts den långa storskaliga industrikajen upp med mer småskalig bebyggelse. Boendebebyggelsen
kommer att ge liv åt stranden i form av tända ljus i fönster kvällstid
och en levande urban karaktär växer fram. En större andel småbåtsaktivitet vid de nya hamnarna kommer att bidra till detta. Den nya
dockan skapar ett mellanrum i den enhetliga fasaden mot vattnet,
vilket gör att man får en inblick in i Kolkajens gaturum, mångfacetterade bebyggelse och parkmiljö. Konsekvenserna av planförslaget
för stads- och landskapsbilden bedöms som märkbart positiva för Lidingö och Lidingöbroarna.
Sammanfattningsvis bedöms många värden öka i och med utveckling
av Kolkajen. Främst på grund av att platsen som helhet får en stadsmässig karaktär och blir mer mångfacetterad med en bostadsbebyggelse, jämfört med den dominerande industrikaraktären längs beﬁnt-
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liga hamnområdet. Området görs tillgänglig för allmänheten och
därmed möjliggörs även utblickar. Utanför nationalstadsparken
bedöms planförslaget medföra märkbart positiva konsekvenser
för stads- och landskapsbilden. Dock kommer utblickar från Fisksjöäng (i Nationalstadsparken) mot Lidingö att påverkas negativt i
viss grad. Detta bedöms att leda till märkbart negativa konsekvenser för nationalstadsparken.
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6.2.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet

Figur 13. Vy från Lidingö efter genomförandet av planförslaget, där den nya
bebyggelsen fyller ut dalgången och skapar en mer jämn horisontlinje och stadsmässig karaktär (ADEPT+ MANDAWORKS 2016).

Figur 14. Vy från Lidingöbron efter genomförandet av planförslaget. Den nya
dockan tillåter en inblick in i Kolkajens mångfacetterat gaturum och det kulturhistoriska produktionsstråket med karaktärsgivande byggnader (ADEPT+ MANDAWORKS 2016)

Hjorthagsberget
Jämförelsealternativet innebär en likande bebyggelsestruktur som
planförslaget dock utan den utbyggda ön. Konsekvenserna av
jämförelsealternativet för stads- och landskapsbilden bedöms för
Hjorthagsberget vara likvärdiga med planförslaget.
Nationalstadsparken
Även jämförelsealternativet innebär en utbyggnad av täta kvarter. Parkens utblickar åt söder kommer att domineras av den nya
bebyggelsen med Husarviken framför. Här blir träd längs Husarviken än mer viktiga för att upplevelsen av byggnader ska distanseras något. En mindre utbyggnad planeras i vattnet norr om den
beﬁntliga värmepumpen. Den främsta skillnaden mellan planförslaget och jämförelsealternativet är att jämförelsealternativet istället för en utbyggd ö har kajer och bryggor med småbåtshamn med
tillhörande verksamheter längs vattnet. Därmed kommer jämförelsealternativet inte att stänga utblickar mot Lidingö, sett från ängen
i Fisksjöäng. Konsekvenserna av planförslaget för stads- och landskapsbilden bedöms för nationalparken som oförändrat.
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Husarvikens mynning
Som i planförslaget påverkas Husarvikens mynning, som är en del
av Nationalstadsparken i hög grad, då mynningens läge ﬂyttas ut
i vattnet och får en hårdgjord kaj längs ena sidan. Den hårdgjorda
kajen står till skarp kontrast till mynningens andra sida, som utgörs
av berg och skog samt det instängslade området för båtupplaget.
Även i jämförelsealternativet görs dock Kolkajens sida av mynningen tillgänglig och därmed möjliggörs utblickar. Konsekvenserna av planförslaget för stads- och landskapsbilden bedöms för
Husarvikens mynning vara likvärdiga med planförslagets konsekvenser.
Lilla Värtan
Även i jämförelsealternativet kommer strandkanten att blir bebyggd, med byggnader, parker och bryggor som skapar småbåtsliv. Dock kommer jämförelsealternativets kajer och bryggor med
småbåtshamn medföra ett betydligt mindre intrång i vattenrummet
än planförslagets utbyggda ö. Som i planförslaget kommer vattnet
att tillgängliggöras för ﬂera och därmed ökar upplevelsevärden att
Stockholm är en stad på vatten. Sammanlagt bedöms jämförelsealternativet medföra märkbart positiva konsekvenser för stads- och
landskapsbilden. Samtidigt avleder Bobergsgatan den historiska
produktionslinjens sträckning åt söder istället för mot vattnet.
Lidingö och Lidingöbroarna
Som i planförslaget kommer stadsbilden att påverkas eftersom en
mer stadsmässigt bebyggd karaktär blir deﬁnitiv på platsen. Även
här bryts den långa storskaliga industrikajen upp med mer småskalig bebyggelse. Boendebebyggelsen kommer att ge liv åt stranden i

form av tända ljus i fönster kvällstid och en levande urban karaktär
växer fram. Konsekvenserna av jämförelsealternativet för stadsoch landskapsbilden bedöms som märkbart positiva för Lidingö
och Lidingöbroarna.
Som beskrivet för planförslaget kommer även i jämförelsealternativet många värden öka främst genom att områdets industrikaraktär
omvandlas till en mer mångfacetterad stadskaraktär. Till skillnad
från planförslaget kommer i jämförelsealternativet möjligheten till
utblickar från Fisksjöäng mot Lidingö bevaras. Jämförelsealternativet bedöms medföra märkbart positiva konsekvenser för stadsoch landskapsbilden.
6.2.4 Konsekvenser av nollalternativet
Hjorthagsberget
Eftersom nollalternativet inte innebär nya byggnader inom planområdet bedöms konsekvenserna av nollalternativet för stads- och
landskapsbilden som oförändrat.
Nationalstadsparken
Nationalstadsparken är fortsättningsvis grönskande som helhet.
Kvarteret Brofästet, tvärs över Husarviken, utgör största påverkan
på stadsbilden med sina stora och höga kvarter. Husen är, sett från
de ﬂesta delar av Fisksjöäng, på samma höjd som trädtopparna
längs Husarviken. Det avspärrade området vid båtupplaget kommer även fortsättningsvis göra stranden otillgänglig. Konsekvenserna av nollalternativet för stads- och landskapsbilden bedöms för
Nationalstadsparken vara oförändrad.
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Husarvikens mynning
Husarvikens mynning är otillgänglig från båda sidor, bortsett från
med fritidsbåt. Mynningen är fortsättningsvis anonym från utsidan, Lilla Värtan. Vegetation kan göra att vikens vattenkant växer
igen och att vattenspegeln blir osynlig. Båtbryggorna längs stranden bidrar till otillgänglighet av vattenkontakt i Nationalstadsparken. Att kunna uppleva Nationalstadsparkens landskapsvärden
och omgivande stad, kommer inte till sin fulla potential. Den vy
som bibehålls är den mot lilla Värtan och Lidingö med hotell Foresta i fonden. Nollalternativet bedöms för Husarvikens mynning
medföra oförändrade konsekvenser för stads- och landskapsbilden
jämfört med nuläge.
Lilla Värtan
Vattenrummet upplevs även fortsättningsvis som lika storskaligt
som i nuläget och vid Kolkajen får man så som idag inte lägga till
eller gå i land. Industrikaraktären kvarstår längs stranden. Konsekvenserna av nollalternativet för stads- och landskapsbilden bedöms för Lilla Värtan som oförändrat.
Lidingö och lidingöbroarna
Den beﬁntliga industrikaraktären längs strandlinjen dominerar
fortsättningsvis. Den stora mängden skog i Nationalstadsparken
dominerar i utblickar mot Kolkajenområdet. I Kolkajen kommer
en viss spontan återetablering av naturmark ske, vilket bidrar till
mer naturkaraktär inom planområdet. Genom tunna trädridåer
syns bakomliggande nybyggda kvarter. Konsekvenserna av nollalternativet för stads- och landskapsbilden bedöms för Lidingö och
lidingöbroarna som oförändrat.

Att lämna Kolkajens funktion som idag, som beskrivs i nollalternativet, höjer inte stads- och landskapsvärdena på ett långsiktigt
hållbart sätt. Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser för områdets stads- och landskapsbild.
6.2.5 Åtgärder i detaljplanen
•

•

6.2.6 Ytterligare åtgärder
Förändring av stadsplan:
I samband med framtida antikvariska undersökning kopplat till
kulturmiljö, bör även den negativa påverkan på Nationalstadsparken utredas vidare kopplat till kärnvärden och risk för påtaglig
skada.
•

•
•
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Bebyggelsens fasader mot Nationalstadsparken och Södra
Värtans vattenrum får utformas med maximalt 50 % glas och
ska färgsättas med dova färgtoner.
Tekniska installationer ska inrymmas inom byggnadsvolymen
och gestaltas som en del av taklandskapet.

Minska påverkan på Husarvikens mynning genom att ta bort
eller minska utbredning av bryggor. Husarviken och dess mynning ges då mer dignitet i sitt sammanhang, som del av Nationalstadsparken.
Bibehålla utblickar mot Lidingö i Nationalstadsparken genom
att vinkla in en del av utbyggnaden av ön av Kolkajen.
Det är viktigt att i framtida planering bibehålla den lägre bebyggelsen på Kolkajens ö-utbyggnad, eftersom den angränsar
helt intill Nationalstadsparken. Minska antalet våningsplan i
åtminstone tre kvarter närmast Nationalstadsparken, för att
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•
•
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•

minska topograﬁsk konkurrens mot Oxberget. Antalet våningsplan bör inte vara mer än 4-5.
Bibehålla föreslagen docka som skapar variation i den långa
fasaden som bildas mot vattnet.
Bibehålla bron över Husarviken, som skapar gröna vyer över
till Hjorthagsberget.
Uppnå en mångfacetterade (ej monotona) fasader som väggar
runt torget, liksom mänsklig skala och vackra inslag på bebyggelse nära markplan ( >2 vån upp).

Förändring av vegetation:
Nationalstadsparkens utblickar från Fisksjöäng blir påverkade
på grund av att inramning av landskapsrum kommer att bestå av
byggnader. För att minska stadskaraktären i Nationalstadsparken,
samt försöka bibehålla värdet av natur, ökas antalet planterade träd
med det dubbla av vad som ﬁnns idag.
•

•

Öka massivt antalet trädplanteringar längs Husarviken, för att
bibehålla den beﬁntliga trädridån. Att endast behålla den ridå
som ﬁnns idag blir troligtvis en alltför osäker och långsam föryngring av träd.
Skapa plats för vegetation nära vattnet, där stora byggnader
möter vattnet med en annars dominerande hårdgjord miljö,
som inte passar in i denna kulturmiljö med höga gröna och blå
värden.

6.3 Naturmiljö
Planförslaget bedöms på sikt medföra märkbart positiva konsekvenser för naturmiljön Under förutsättning att stadsdelsparken
i sin helhet utformas med hänsyn till dess funktion som ekologisk
spridningskorridor. bedöms planen kunna medföra märkbart positiva konsekvenser för habitatnätverket för ek och Kungliga Nationalstadsparken ekologiska samband med omgivningen.
Sammantaget bedöms detaljplanens struktur innebära en betydande ökning av arealen grönytor i Kolkajen, främst genom den planerade stadsdelsparken. Planens övergripande struktur bedöms
även kunna ge goda förutsättningar att skapa nya livs- och födosöksmiljöer, gröna stråk och ekologiska samband genom Kolkajen, med förutsättningar att skapa märkbart positiva konsekvenser
för natur och livsmiljöer för naturmiljöer och arter lokalt inom
området.. De positiva konsekvenserna kan stärkas genom de föreslagna skydds- och kompensationsåtgärderna i slutet av avsnittet. Habitatnätverket för groddjur bedöms även det kunna stärkas.
Stadens styrdokument i form av grönytefaktor (GYF) för kvartersmark och allmän platsmark bidrar också till att säkerställa kvaliteten på grönytor och deras funktion förekosystemtjänster. Vidare
bedöms ﬁnnas förutsättningar för märkbart positiva konsekvenser
på Husarvikens vattenkvalitet genom att dagvatten omhändertas
enligt framtagen dagvattenpolicy, att arealen grönytor ökar samt
att en omfattande sanering av mark och sjöbotten genomförs.
Jämförelsealternativet bedöms kunna skapa små positiva konsekvenser för naturmiljön och ekologiska samband lokalt och för
Nationalstadsparken eftersom alternativet innebär en lägre andel
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nyskapade grönytor, en omfattande sanering av mark samt större
ianspråktagande av Hjorthagsparken jämfört med planförslaget.
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Nollalternativet innebär att planområdet är likt nuläget, även om
viss spontan återetablering av naturmark, kan förväntas ske. Det
ﬁnns dock en risk att beﬁntliga ekmiljöer i angränsande Hjorthagen kan försvagas genom fortsatt isolering från liknande biotoper norr om planområdet, och därmed att utbytet av arter mellan
kärnområdena norra respektive södra Djurgården långsiktigt kan
försvåras. Dessutom sker en begränsad sanering av mark i förhållande till de andra alternativen. Nollalternativet bedöms därmed
medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön.

i Södra och Norra Djurgården upprätthålls och förbättras samt att
biotoper förstärks, även inom bebyggda områden. För att stärka
det ekologiska sambandet mellan Södra och Norra Djurgården bör
nyplantering av ek ske även inom Kolkajens detaljplaneområde
(Stockholms stad, 2013).
Som underlag för denna MKB har en naturmiljöutredning utförts
(Ekologigruppen, 2016), vilken konsekvensanalysen nedan huvudsakligen baseras på.
Inom Kolkajens detaljplaneområde ﬁnns i dagsläget i stort sett
ingen ek, undantaget ett fåtal ekar som står kring de små cisterner/
gasklockorna utmed Gasverksvägen inom Kolkajens detaljplane-

6.2.1 Förutsättningar
Detaljplaneområdet ligger strax utanför Nationalstadsparken
(Figur 1.), vilken har en avgörande betydelse för den biologiska
mångfalden och därför är skyddad enligt 4 kap 7 § miljöbalken.
Parkens ekbestånd är av nationellt intresse då det tillsammans med
andra bestånd inom Mälarregionen utgör ett av Sveriges sista sammanhängande ekstråk. Nationalstadsparken hyser en stor artrikedom och ett stort antal rödlistade växt- och djurarter. Många av
dessa arter är knutna till gammal ek.
Artrikedomen i Nationalstadsparken är beroende av ett kontinuerligt utbyte för spridning av arter med kringliggande områden
av liknande karaktär. Spridningslänkar är nödvändiga för att områdenas biologiska värden långsiktigt ska kunna ﬁnnas kvar. För
att värdena ska bevaras och utvecklas krävs bl.a. att spridningszonerna in till Nationalstadsparken och mellan olika ekområden

Figur 15. Kartan visar zoner som tidigare utredningar har pekat ut som viktiga
zoner där de ekologiska sambanden för ek behöver förstärkas, i förhållande till
intilliggande ekområden i Nationalstadsparken. Planområdets ungefärliga gräns
är markerad i blått (GFY för Norra Djurgårdsstaden,2013).
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Figur 16. Kartan visar beskrivna delområden med vegetation inom planområdet och områdenas respektive naturvärden. Planområdets ungefärliga gräns i
blå (Ekologigruppen, 2016).
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område. I sydvästra ytterkanten av planområdet, mot Hjorthagsparken/Hjorthagsberget ﬁnns ﬂer ekar, främst unga och medelålders exemplar. I Hjorthagsparken ﬁnns ﬂera ekområden som i
Stockholms ekdatabas klassas som värdeklass 3 områden .

som benämns spridningszon, vilket även vattenmiljöerna utanför
Kolkajen i Lilla Värtan gör.

Kolkajen består till största delen av gammal hamn- och industrimark med hårdgjorda ytor. I området ﬁnns inslag av små partier
med vanligt förekommande vegetation i mänskligt påverkade miljöer, såsom unga björkar, sälg och asp, samt vanliga gräs och örter.
I naturmiljöutredningen utpekas dock fem mindre områden med
mer naturartad vegetation, därav ett område med påtagligt värde
och två områden med visst naturvärde. De ﬂesta områden utgörs
av träddungar som domineras främst av yngre triviallövträd. På
vissa platser ﬁnns dock inslag av äldre ädellövträd.
Husarviken är en långsmal vik av Lilla Värtan. Hela vikens vattenyta och den norra delen av tillrinningsområdet ingår i Nationalstadsparken. I den inre delen, som är mycket grund, övergår viken
i sankmark och vid stränderna ﬁnns stora vassar. Husarviken är påverkad av en rad miljöfaktorer. Fosfor- , kväve- samt klorofyllhalterna är mycket höga och i bottensediment förekommer förhöjda
halter av tungmetaller (Miljöbarometern, Stockholm).
Kolkajens markytor ingår inte i de grönområden i Stockholm som
identiﬁerats som ”Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden i
Stockholms stad (ESBO)”. Däremot ingår stranden mot Husarviken i norra delen av Kolkajen, och själva Husarvikens vattenmiljöer, i hela det kärnområde som utgör Norra Djurgårdens del
av Nationalstadsparken. Angränsande Hjorthagsberget ingår i det

Figur 17. Översikt över ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (kärnområde,
livsmiljö för skyddsvärda arter och spridningszon) kring detaljplaneområdet. Planområdets ungefärliga gräns i blått (Stockholm, Dataportalen).

I Stockholms stads habitatnätverk för groddjur utpekas Husarviken och dess stränder som viktiga livs- och spridningsmiljöer.
Även stranden mot Lilla Värtan och dess vattenmiljöer visas som
en miljö där spridning kan vara trolig. Två groddjursarter (vanlig
padda och större vattensalamander) samt 16 fågelarter har observerats i Husarviken.
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korridor. Om nedanföreslagna skydds- och kompensationsåtgärder genomförs förstärks dessa positiva konsekvenser ytterligare.’
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Planförslaget innebär att en del av de få ytor som idag har naturlig vegetation med naturvärden kommer att tas i anspråk och
omvandlas till kvartersmark eller parkmark. Detaljplanens övergripande struktur bedöms dock kunna ge goda förutsättningar att
skapa nya livs- och födosöksmiljöer, gröna stråk och ekologiska
samband genom Kolkajen (Figur 6). Främst är det stadsdelsparkens storlek och strategiska läge i den västra delen av planområdet
som ger möjlighet till nya livsmiljöer i området, samt till tydliga
förstärkningar av samband för ek och andra arter.

Figur 18. Habitatnätverk för groddjur där mörkare områden representerar de mest
lämpliga miljöerna. Planområdets ungefärliga gräns i blått (Miljöförvaltningen).

Inom detaljplaneområdet förekommer i nuläget inga naturmiljöer
med kända skyddsvärda arter. Eftersök i Artportalen mellan åren
2010-2015 och utdrag från ArtDatabanken visar att förutom alm
och ask har fem rödlistade fågelarter (berguv, mindre hackspett,
gröngöling, stare och tornseglare) registrerats i närområdet.
6.2.2 Konsekvenser av planförslaget
Spridningskorridorer
Det aktuella planförslaget bedöms på sikt medföra märkbart positiva konsekvenser för naturmiljön under förutsättning att parken
utformas med hänsyn till dess funktion som ekologisk spridnings-

Inga kända rödlistade arter, eller arter som omfattas av artskyddsförordningen, bedöms påverkas direkt av planen på ett negativt
sätt, undantaget de rödlistade träden av ask och alm som tas ned.
Planen innebär också ett ökat antal människor i området, vilket
kan medföra ett ökat slitage och störning på närliggande naturmiljöer. Rimligen kommer dock ﬂertalet människor av vistas i parker,
utmed strandpromenader och andra nya sociala ytor utmed vattnet
i Norra Djurgårdsstaden, samt på gångvägar och stigar, vilket bedöms begränsa slitage och störning.
Kungliga Nationalstadsparken påverkas inte direkt av planen. Kolkajens nya bebyggelse kan dock verka som en visuell och fysisk
barriär mellan naturmark kring Hjorthagsberget/Hjorthagsparken
och Kungliga Nationalstadsparken norr om Husarviken. Planerad
stadsdelspark löper dock som ett grönt stråk genom bebyggelsen
och binder samman grönytor på ömsom sidor om Kolkajen, såväl
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visuellt, som fysiskt, vilket minskar barriäreffekterna. Vidare innebär den nya bebyggelsen, tillsammans med övrig ny bebyggelse i
Norra Djurgårdsstaden, att mer artiﬁciellt ljus sprids till närliggande naturmark. Artiﬁciellt ljus, särskilt nyare tiders vita LED-ljus,
kan påverka nattlevande insekter, ﬂaddermöss, fåglar och andra
arter negativt, men i vilken omfattning är inte klarlagt.
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Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar att skapa
märkbart positiva konsekvenser för naturmiljöer och arter lokalt
inom området om den planerade stadsdelparken i sin helhet utformas med hänsyn till dess funktion som ekologisk spridningskorridor.
Habitatnätverk
Planens övergripande struktur bedöms kunna ge goda förutsättningar att skapa nya livs- och födosöksmiljöer, gröna stråk och
ekologiska samband genom Kolkajen, med förutsättningar att skapa märkbart positiva konsekvenser för natur och livsmiljöer för
naturmiljöer och arter lokalt inom området.
Planen bedöms kunna medföra märkbart positiva konsekvenser
för habitatnätverket för ek och ekologiska samband med Kungliga Nationalstadsparken under förutsättning att stadsdelsparken i
sin helhet utformas med hänsyn till dess funktion som ekologisk
spridningskorridor. Stadsdelsparkens läge ligger helt i linje med
tidigare kartor och skisser över var det är viktigt att stärka sambanden för ekmiljöer mellan Oxberget i Nationalstadsparken och
Husarbergets ekmiljöer. Om detaljplanen för Gasverket Östra dock
inte genomförs kommer den planerade stadsdelsparkens yta och

nord-syd utsträckning att vara betydlig mindre. Detta skulle innebära att stadsparkens funktion som ekologisk spridningskorridor
skulle påverkas negativt och därmed skulle planförslagets positiva
konsekvenser för ekologiska eksamband försvagas.
Vidare bedöms planen kunna stärka habitatnätverket för groddjur
då den gröna stranden mot Husarviken kvarstår och ökar något i
yta. Genom växtval och gestaltning av stranden kan kvaliteten på
naturmiljön höjas jämfört med idag.
Sammantaget bedöms dock att det med anledning av Kolkajens
nya planerade grönytor ﬁnns möjlighet till märkbart positiva konsekvenser för Nationalstadsparkens samband mellan naturen kring
Oxberget, Husarvikens stränder och Hjorthagberget/Hjorthagparken, genom den gröna koppling som stadsdelparken kommer utgöra.
Ekosystemtjänster
Områdets förutsättningar för tillhandahållande av ekosystemtjänster bedöms kunna förbättras avsevärt genom planens struktur, och
genom arbetet med grönytefaktor (GYF) på kvartersmark och allmän platsmark. Den markanta ökningen av gröna ytor inom planområdet jämfört med nuläget, ger möjlighet till märkbart positiva
konsekvenser för områdets förmåga att tillhandahålla ett ﬂertal
ekosystemtjänster. Beroende på hur området grönytor gestaltas och
sköts på längre sikt, bedöms det t.o.m. ﬁnnas möjligheter till stora
positiva konsekvenser.
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Figur 19. Översiktlig skiss över de grönytor som tillkommer i detaljplanen (enligt planskiss) samt beﬁntliga naturvärdesobjekt. Planområdets ungefärliga
gräns i blå (Ekologigruppen, 2016).
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Parkens och den övriga lokala grönstrukturens gestaltning är avgörande för hur stora positiva konsekvenser för naturmiljön som
kan förväntas. För att planförslaget ska kunna leda till en reell
förbättring av de ekologiska sambanden bör de nedan förslagna
åtgärderna vidtas.

komma att isoleras från liknande biotoper norr om planområdet,
och därmed att utbytet av arter mellan kärnområdena norra respektive södra Djurgården långsiktigt försvåras. I detta avseende
innebär nollalternativet ingen direkt förbättring av dagens situation, snarare ﬁnns en risk för en försämring.

6.2.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet

6.3.5 Åtgärder i detaljplanen

I det alternativa planförslaget som beskrivs i förslag till fördjupat program för Hjorthagen 2009, är andelen nyskapade grönytor
lägre i förhållande till den nu föreslagna detaljplanen för Kolkajen,
samt att mer yta i kanten på Hjorthagsberget/Hjorthagsparken har
tagits i anspråk för bebyggelse. En park genom området ﬁnns med
även i detta förslag, men den är mindre till ytan och mer uppdelad.
Den bedöms därmed ha mer begränsade förutsättningar att kunna
fungera som en spridningslänk genom området. Sammantaget bedöms jämförelsealternativet ändå kunna skapa små positiva konsekvenser för naturmiljön och ekologiska samband lokalt och för
Nationalstadsparken, jämfört med nuläget.

•

6.3.6 Ytterligare åtgärder
I MKB för det fördjupade programmet tas en rad åtgärdsförslag
upp som i huvudsak handlar om att säkerställa och skapa goda
spridningssamband för arter. Nuvarande detaljplaneförslag har till
delar arbetat in dessa, men det ﬁnns ﬂer tänkbara åtgärder som
ytterligare skulle stärka planens funktion för ekologi och spridningssamband.
•

6.2.4 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att planområdet är likt nuläget, men viss
mark saneras kring Fortums värmepump och vid de två beﬁntliga
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ska sparas.
Tidigare bedömningar i MKB:n för det fördjupade programmet
bedöms i huvudsak kvarstå. Trots viss spontan återetablering av
naturmark på idag försvagade markytor, bedöms nollalternativet
innebära risk för långsiktigt små negativa konsekvenser. Bl.a.
ﬁnns en risk att beﬁntliga ekmiljöer i angränsande Hjorthagen kan

•
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I planen ﬁnns för några geograﬁska områden angivet att marklov krävs för fällning av ek med större stamdiameter än 30 cm.

Gestaltning och utformning av stadsdelspark, stranden mot
Husarviken och Kolkajens övriga grönytor bör optimera förutsättningar för biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband vad gäller växtval och uppbyggnad av ﬂerskiktad
vegetation. Det är viktigt att antal träd, placering, avstånd och
framtida växtmån (yta att breda ut sig) för planterade skogsekar (Quercus robur) är anpassat till att förstärka habitatnätverket för ek och ekologiska samband i Kungliga Nationalstadsparken.
En mindre damm och anslutande grönytor med träd, buskar,
sten och död ved, i stadsdelparken, den delen som vetter mot
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Husarviken, skulle kunna förstärka områdets funktion för
groddjur. Växtbäddar kan byggas upp med sten och frostfria
hålrum för att även kunna fungera som ”grodhotell”.
Förstärk de biologiska värdena ytterligare genom att placera
holkar för fåglar och andra arter som ﬂaddermöss, mulmholkar
för vedlevande insekter, värdefull död ved som del av gestaltning i stadsdelspark och andra grönytor, gröna biotoptak med
många arter, gröna inslag kring kajer ut mot Husarviken och
Lilla Värtan.
Husen som vetter mot stadsdelsparken kan med fördel anpassas i höjd så att parkens funktion som grönt visuellt samband
mellan Hjorthagsberget och Oxberget norr om Husarviken kan
ges förutsättningar att fungera på ett bra sätt.
Inloppet mot Husarviken från Lilla Värtan bör fortsatt vara utformat med naturliga bottenmaterial och en gradvis ökning av
djup så att en strandzon bildas där vattenväxter och vattenlevande organismer kan uppehålla sig.
Undersök möjligheten att anpassa belysning genom val av
ljuskälla och armaturer i stadsdelsparken och utmed Husarviken så att störning från ljus på nattlevande arter kan begränsas.
Framtida skötsel av nyskapade grönytor är en avgörande faktor för hur den biologiska mångfalden kan upprätthållas och
stärkas.

6.4 Vattenkvalitet
Eftersom det ﬁnns en risk för att MKN för enskilda kvalitetsfaktorer i Lilla Värtan inte uppnås samt då det ﬁnns en risk för människors utsätts för strömmar och eventuellt även förorenade sediment
bedöms planförslaget sammantaget innebära en risk för märkbart
negativa konsekvenser för vattenkvaliteten och människors hälsa.
För att möjliggöra människors vistelse i planområdet antas sanering av mark och tillämpning av dagvattenstrategin ske även i
jämförelsealternativet.
Liksom i planförslaget innebär jämförelsealternativet ﬂera oklarheter i genomförandet av utbyggnad i vatten samt den påverkan
den kan ha på recipienterna. Därmed bedöms jämförelsealternativet innebära liknande konsekvenser för vattenkvaliteten som i
planförslaget
I nollalternativet antas planområdet förbli likt nuläget samt Husarviken och Lilla Värtan antas fortsättningsvis utsättas för föroreningar likt nuläget, vilket innebär oförändrade konsekvenser för
kvaliteten i grund-, yt- och dagvattnet.
6.4.1 Förutsättningar
Grundvatten
I planområdet ﬁnns det växelvis områden med bara ett grundvattenmagasin i moränjordlagren som är öppet mot markytan och växelvis områden med dubbla grundvattenmagasin, ett undre magasin
under ett tätande lerjordlager och ett övre magasin i ovanliggande
fyllningsjord (Sweco, 2016).
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Tidigare verksamheter i Gasverket har förorenat grundvattnet.
Mycket höga halter av oljeförorening och PAH i grundvatten påträffas där tjära konstaterats i fri fas. Även inom andra delar av
området är grundvattenhalterna förhöjda, vilket tyder på en allmän
förekomst av PAH i grundvattnet (Kemakta, 2016).
Platsspeciﬁka riktvärden har tagits fram för grundvatten. Dessa
värden används som mätbara åtgärdsmål för sanering av markområde. Riktvärdena har tagits fram i samband med inlämnande av
anmälan för markering av tidigare etapper. För mer information
om riktvärdena se dessa handlingar (Kemakta, 2016).
Ytvatten
Planområdet är undantaget från Strandskydd enligt
Länsstyrelse¬beslut den 18 oktober 1977, 11.123-75 (beslut om
omfattning av strandskyddet) och den 3 juni 1999, 18611-9922769 (förordnande om strandskydd med anledning av ändring i
naturvårdslagen). Enligt gällande strandskyddslagstiftning inträder strandskydd automatiskt när beﬁntlig detaljplan upphävs eller
ersätts av ny detaljplan, på de ställen där inte aktivt ställningstagande kring strandskyddet har tagits (Stockholms stad, 2016).
Strandskydd gäller för norra delen av Husarviken, som ligger
inom Kungliga nationalstadsparken och gäller fram till mitten
av Husarvikens vatten. Detta strandskydd ska fortsätta gälla. En
mindre gångbro över Husarviken planeras för att bättra områdets
tillgång till nationalstadsparken och för att uppföra denna krävs en
strandskyddsdispens. För en mindre del av planområdet på del av
Gasverksvägen ﬁnns gällande detaljplan som upphävs, och där-

med återinträder strandskydd här. Även för detta område behöver
dispens sökas (Stockholms stad, 2016).
Planområdet ingår i Lilla Värtans avrinningsområde med avrinning mot Husarviken. Husarviken och Lilla Värtan utsätts sedan
lång tid för kraftig föroreningsbelastning från områdets nuvarande
och tidigare verksamheter. Recipienterna belastas även av föroreningar från industrier, båtar och jordbruk som ligger inom avrinningsområdet (Stockholms stad, 2016).
Lilla Värtan är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. Lilla Värtan
har måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormerna som ska uppnås är god ekologisk
potential och god kemisk status till år 2021.
Lilla Värtan har med hänsyn av den påverkan som följer av hamnverksamheten klassiﬁcerats som ett kraftigt modiﬁerat vatten
(KMV) med måttlig ekologisk potential. God ekologisk status kan
inte nås i KMV-klassade vattenförekomster, men rimliga förbättringar som föreslagen exploatering ”kan tåla” ska göras. Det är en
ambitionsnivå som måste anpassas till varje vatten och projekt,
eftersom den är beroende av vilka åtgärder som är genomförbara
med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Ytterligare utredning krävs enligt Vattenmyndigheten för att speciﬁcera och konsekvensbedöma lämpliga förbättringsåtgärder (Sweco, 2016).
Förslag på miljökvalitetsnormer säger att Lilla Värtan uppnår god
kemisk ytvattenstatus med undantagen kvicksilver och bromerade
difenyleter. Samt med en tidsfrist för tributyltennföreningar och
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antracen där god status ska uppnås till 2027. God ekologisk potential ska uppnås till 2027 (Sweco, 2016).
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Vattendjupen inom området varierar mellan ca 5 och ca 15 m, med
ökande djup från land. Generellt består jordlagerföljden i vattnet
överst av ca 2 m mycket lösa sediment. Därunder följer lera följt
av friktionsjord ovan berg (Stockholms stad, 2016).
EU-domstolen dom (C 461-13), även kallad Weserdomen, påverkar planering vid ytvattenförekomster i EU och därmed även
i Sverige. Domen innebär att medlemsstaterna är skyldiga att inte
ge tillstånd till projekt som kan orsaka en försämring av status för
en ytvattenförekomst eller när uppnående av god status äventyras,
om det inte medgetts något undantag från kvalitetskraven. Vidare
konstateras i domen att begreppet ”försämring” ska tolkas som
att en försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor
räcker för att en försämring ska uppstå, även om det inte leder
till att den sammanvägda statusen försämras. Om kvalitetsfaktorn
redan beﬁnner sig i den lägsta klassen ska varje försämring anses
innebära en försämring av statusen. Kvalitetsfaktorerna innefattar
fysikalisk-kemiska, biologiska och hydromorfologiska faktorer. I
den mån en ny verksamhet eller åtgärd bedöms försämra någon av
dessa kvalitetsfaktorer måste betydelsen för den kvalitetsfaktorn
utredas närmare.
En utbyggnad i Lilla Värtan föreslås i planförslaget, vilket medför
att vattenyta tas i anspråk. För detta krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. En ansökan ska lämnas in till Markoch miljödomstolen och till den ska bl.a. en teknisk beskrivning

Figur 20. Lilla Värtan (Sweco, 2016).

(TB) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas. I TB
ska tekniska lösningar och genomförandebeskrivningar ﬁnnas och
i MKB ska samtliga miljöaspekter som är relevanta för projektet
belysas och konsekvensbeskrivas. Även samråd ska hållas enligt 6
kap. 4 § MB (Sweco, 2015). Det ﬁnns fortfarande oklarheter kring
tekniska val, sanering och muddringsbehov vad gäller utbyggnaden.
Dagvatten
Recipienter för dagvattnet är Lilla Värtan samt grundvatten. Idag
ﬁnns dock inga särskilda anläggningar för omhändertagande av
dagvatten inom området.
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En dagvattenstrategi har tagits fram för Kolkajen. Enligt planbeskrivningen ska denna tillämpas. Dagvatten ska omhändertas
lokalt, och ska efter fördröjning inom kvartersmark avledas till
stadens ledningsnät (Stockholms stad, 2016). Dagvattensystemet
i området ska bestå av ett integrerat system med gröna tak och
takträdgårdar som samspelar med vattenﬂödet på gårdar, gator,
gräsytor, regnträdgårdar, dammar och dagvattenledningar (Sweco, 2016).
Vid exploatering av Kolkajen ska ett nytt ledningssystem med
nya dagvattenledningar anläggas i området. Detta betyder att
dagvattensystemet kommer att anpassas för den nya bebyggelsen
och inga speciﬁka ﬂödesproblem kommer uppstå. Riktlinjerna
för dagvattenstrategin är att LOD ska användas vid utformning
av kvartersmark och av allmän platsmark. Detta är främst för att
minska ﬂödestransporten och därmed föroreningsbelastningen,
men även för rening (Sweco, 2016).
6.4.2 Konsekvenser av planförslaget
Grundvatten
Schakt under grundvattennivån i ett övre magasin ger normalt en
obetydlig eller begränsad effekt för grundvattenförhållandena.
Schakt under grundvattennivån i ett undre magasin kan ge en
större effekt för grundvattennivåerna, då ett undre grundvattenmagasin inte återladdas genom direkt nederbördsinﬁltration utan
endast genom tillrinning från omkringliggande områden. Sammantaget bedöms inte schakt för gata och VA innebära någon
grundvattenpåverkan som kan medföra någon negativ konsekvens
av betydelse (Sweco, 2016).

Då marken inom planområdet kommer att saneras kommer även
mängden föroreningar i grundvattnet att minska, vilket innebär
positiva konsekvenser inte bara för vattenkvaliteten i grundvattnet
men även i Husarviken och Lilla Värtan.
Ytvatten
Inför exploateringen kommer marksaneringar utföras i området.
Marksaneringen kommer leda till en minskad belastning av föroreningar till Lilla Värtan. Vid sanering av marken samt med riktlinjer för dagvattenhantering kommer den totala belastningen till
recipienten Lilla Värtan att minska (Sweco, 2016). Detta trots att
planförslaget innebär en ökad andel hårdgjorda ytor, vilket resulterar i att mängden dagvatten som behöver omhändertas ökar.
Det är dock utifrån dagens kunskapsläge svårt att veta vilka övriga
kvalitetsfaktorer som kan vara aktuella att bedöma. En översiktlig
föroreningsberäkning är utförd över Kolkajen-Ropsten och Gasverket Östra. Föroreningshalter samt den totala föroreningsbelastningen beräknades för tre olika fall; (1) före exploatering, (2)
efter exploatering samt (3) efter exploatering med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). I beräkningarna vid (3) exploatering med LOD har det antagits att 75 % av gatudagvattnet leds till
växtbäddar för rening samt LOD används på kvartersmark och på
lokalgator. I beräkningarna har det föreslagits att Lidingövägens
vatten renas av en damm (Sweco, 2016).
Om LOD inte används visar resultatet att exploateringen medför
en ökning av belastning till recipient, speciellt vid tillbyggnad av
ön och kajen. Vid användning av LOD ökar föroreningsbelast-
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ningen endast för vissa av föroreningarna. Dessa ämnen är fosfor,
kväve samt kvicksilver (Sweco, 2016). Med Weserdomen som
bedömningsgrund bedöms planförslaget därmed innebära en risk
för att MKN inte uppnås för enskilda kvalitetsfaktorer i ytvattenförekomsten, d.v.s. recipienten Lilla Värtan. För att ändå minska
föroreningsbelastningen så pågår försök med olika jordlösningar i
föreslagna växtbäddar.
De beräknade föroreningshalterna jämförs även med Riktvärdesgruppens förslag på riktvärde för utsläpp direkt till större recipient
(1S). Om tillämpning av LOD sker vid exploatering av kvartersmark och lokalgator, 75 % av de större vägarna leds till växtbäddar
och rening utförs av Lidingövägens vatten överskrids inte riktvärdena. Detta trots att exploateringen kommer att bidra till en ökad
traﬁkintensitet. Att den totala belastningen ökar i planområdet vid
exploatering inklusive ön och den nya kajen för vissa ämnen beror
på en ökad total avrinning (m3/år) från området (Sweco, 2016).
I byggskedet ﬁnns det en risk för att förorenade sediment sprids
vid vattenarbeten. I ett sådant fall blir konsekvenserna för Lilla
Värtans vattenkvalitet negativa. Det är i dagsläget dock oklart hur
omfattande dessa konsekvenser kan bli, eftersom åtgärderna för
utbyggnad i vatten inte ännu är fastställda.
Det ﬁnns en risk att människor kan utsättas för markföroreningar
som förekommer i dag- och ytvattnet samt sedimenten vid den
planerade badplatsen ifall inte tillräckliga åtgärder vidtas. Trots att
sedimenten ligger på en djup nivå kan föroreningarna i dessa frigöras ifall sedimenten sätts i rörelse av båtar och fartyg i området.

Detta innebär sammantaget en risk för negativa konsekvenser för
människors hälsa.
Utﬂödet av vatten från Fortums värmepump sker norr om värmepumpen ut till Lilla Värtan. Detta utﬂöde bidrar till strömmar mot
den planerade vattenarenan. Enligt kunskapsläget idag är strömningshastigheten högre på ytan än i djupet. Strömmarna kan innebära risker för människor som badar längst ut i vattenarenan eller
vid kajerna nära vattenpumpen. Denna fråga är nu under utredning.
Dagvatten
Genom att vidta de åtgärder som föreslås i dagvattenstrategin kan
dagvattnet renas i en större utsträckning än i dagsläget, vilket innebär positiva konsekvenser för recipientens vattenkvalitet.
Sammanfattande bedömning
Eftersom det ﬁnns en risk för att MKN för enskilda kvalitetsfaktorer i Lilla Värtan inte uppnås samt eftersom det ﬁnns en risk för
människors utsätts för strömmar och eventuellt även förorenade
sediment bedöms planförslaget sammantaget innebära en risk för
märkbart negativa konsekvenser för vattenkvaliteten och människors hälsa.
6.4.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet
För att möjliggöra människors vistelse i planområdet antas sanering
av mark och tillämpning av dagvattenstrategin ske även i jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet innebär en viss utbyggnad i
Lilla Värtan. Liksom i planförslaget innebär jämförelsealternativet
ﬂera oklarheter i genomförandet av ovanstående utbyggnad samt
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den påverkan den kan ha på recipienterna. Därmed bedöms jämförelsealternativet innebära liknande konsekvenser för vattenkvaliteten som i planförslaget. I jämförelsealternativet planeras dock
ingen badplats, vilket innebär att människor inte uppmuntras till
bad och därmed även mindre risker för att de utsätts för en skadlig
påverkan från föroreningar i vatten och sediment.

•

•
6.4.4 Konsekvenser av nollalternativet
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Planområdet antas förbli likt nuläget samt Husarviken och Lilla
Värtan antas fortsättningsvis utsättas för föroreningar likt nuläget,
vilket innebär oförändrade konsekvenser för kvaliteten i grund-,
yt- och dagvattnet.

•

6.4.5 Åtgärder i detaljplanen
•

Den framtagna dagvattenstrategin ska implementeras, enligt
planbeskrivningen.

6.4.6 Ytterligare åtgärder
•

I samband med framtagandet av tillstånd för vattenverksamhet kommer utbyggnadens påverkan på masshantering, vattenmiljön, vattenkvaliteten, den marinbiologiska miljön,
sjöfarten, naturmiljön, risk och säkerhet samt vattnets strömmar att studeras vidare. Även utbyggnadens påverkan under
byggtiden kommer att behandlas. Resultaten och de åtgärder
som kommer att föreslås i utredningarna bör tillämpas för att
minska risken för att planförslaget påverkar vattenkvaliteten
och människors hälsa negativt.

•

2016-04-18
46

Flera faktorer vad gäller planförslagets påverkan på vattenkvaliteten och människors hälsa är fortfarande oklara. Flera
utredningar inom frågan pågår (april 2016), men ﬂer utredningar utöver dessa behöver göras för både byggskedets och
driftskedets påverkan på MKN, vattenkvalitet och människors
hälsa.
I de pågående strömningsberäkningarna behöver hänsyn tas
till badsäkerhet. Ifall strömmarna innebär en risk för människoliv och människors hälsa, behöver varningsskyltar sättas
upp vid vattenarenan samt planområdets kajer.
När det gäller utredningsansvaret är det vattenmyndigheterna
som ska se till att program upprättas för att övervaka vattenförekomsten (recipienten). De ska bedöma dess status och klassiﬁcera den samt fastställa MKN för vattenförekomsten. Detta
följer av vattenförvaltningsförordningen. Verksamhetsutövaren ansvarar för att utreda verksamhetens påverkan på den av
vattenmyndigheten gjorda statusbedömningen och klassiﬁceringen samt om den aktuella verksamheten påverkar möjligheterna att följa en MKN som vattenmyndigheten fastställt
liksom att utreda övrig påverkan på miljön.
Med anledning av Weserdomen behöver påverkan på ﬂer
enskilda kvalitetsfaktorer utredas vidare. Utbyggnadens påverkan på recipientens kemiska och ekologiska status samt
möjligheterna att uppfylla MKN bör utredas vidare. De försiktighetsmått och skyddsåtgärder som ska vidtas för att inte
försämra statusen för de relevanta kvalitetsfaktorerna måste
redovisas och vilken påverkan planförslaget och utbyggnaden
av ön medför på de relevanta kvalitetsfaktorerna. Med relevant kvalitetsfaktor avses i detta sammanhang att kvalitetsfak-
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•

torn kan komma att påverkas av den aktuella verksamheten
eller åtgärden. Det är således inte relevant att utreda påverkan
på kvalitetsfaktorn för näringsämnen om verksamheten eller
åtgärden inte medför utsläpp av näringsämnen.
Uppföljningar av föroreningshalten i grund-, yt- och dagvattnet bör göras. Uppföljningar bör även göras regelbundet av
vattnet vid den planerade badplatsen.
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6.5 Föroreningar i mark och byggnader
Planområdet har undersökts med avseende på markföroreningar.
Inom området påträffades metaller, oljekolväten, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) samt cyanid. Detta beror på att Kolkajen
har fungerat som biproduktsområde och upplag för kol och koks
kopplat till den stenkolsbaserade stadsgasproduktionen. I och med
ett genomförande av planförslaget kommer marken att saneras
samt övriga åtgärder vidtas för att markföroreningarna inte ska
utgöra en fara för människors hälsa. De två kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Tjärfabriken och Vattengasverket är också
förorenade och behöver saneras för att kunna brukas för planerat
ändamål. Sammantaget bedöms planförslaget innebära märkbart
positiva konsekvenser för människors hälsa i och med att marken
och byggnaderna kommer att saneras.
Jämförelsealternativet liknar planförslaget och bedöms även detta
ge märkbart positiva konsekvenser förutsatt att sanering genomförs.
Även i nollalternativet behöver en viss sanering ske i och med att
människor kommer att röra sig inom området till följd av att det

kan användas som bl.a. parkering, men också för att människor
ﬂyttar in i omkringliggande områden. En fullständig sanering
kommer inte att genomföras i nollalternativet, vilket bedöms innebära små negativa konsekvenser ur ett miljö- och hälsoperspektiv
.
6.5.1 Förutsättningar
Detta kapitel bedömer konsekvenser av markföroreningar på människors hälsa genom direktkontakt eller inträngning i byggnader.
För föroreningarnas påverkan på vattenrecipienterna, se kapitel om
vattenkvalitet.
Området tillhör ett av landets mest förorenade områden med avseende på både typer, halter och mängder av miljöfarliga ämnen.
Gasverkets verksamhet har under lång tid förorenat mark och
byggnader i området. Det aktuella planområdet omfattar en del av
biproduktsområdet Tjärkajen och en mindre del av det f.d. kol- och
koksupplaget också kallat Kolkajen. Området karaktäriseras idag
av hårdgjorda och delvis instängslade ytor i form av bl.a. parkering. Två förorenade kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Tjärfabriken samt Vattengasverket, ﬁnns inom planområdet.
I sydöstra delen av planområdet låg tidigare Tjärkajen, där tjärcisterner och tjärfack fanns samt där tjärseparering och tjärtappning utfördes. Det har också legat en ammoniak- och bensolfabrik
här. Olje- och bensolcisterner har funnits i sydvästra delarna av
planområdet. På Kolkajen fanns också ett kemikalielager samt en
transformatorstation och söder om den Vattengasverket samt två
gasklockor och tjärfack. (Kemakta konsult, 2015)
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Provtagning har genomförts över hela planområdet, men runt tjärfack 3 och i det huvudsakliga biproduktsområdet blev borrhålen
ytliga. Ändå har tjära observerats på dessa punkter.
Den provtagning som hittills har utförts visar att föroreningssituationen varierar inom området. Främst har PAH (polycykliska
aromatiska kolväten är en ämnesgrupp som ﬁnns i stenkol och
petroleum och avges som biprodukt vid förbränning) observerats
i många borrpunkter. (Kemakta Konsult, 2015). Nästan hela området är förorenat av PAH i halter över platsspeciﬁka riktvärden.
Även arsenik, tungmetaller och cyanid har påträffats. I vissa delområden, främst runt de platser där tjärframställning skett samt
där gamla tjärfack legat, har tjära i fri fas observerats och extremt
höga halter uppmätts i jord. I den norra delen av planområdet där
stenkol skeppades in och lagrades är marken förhållandevis ren
och platsspeciﬁkariktvärden överskrids inte (Kemakta, 2016).
Utfyllnad längs stranden mot Husarviken har utförts och marken
består här till stor del av löst lagrad fyllning och under fyllnadslagren ﬁnns lera. Fyllnadslagren består bl.a. av morän, sprängsten,
avfall från rivningshus, kol, koks, aska och slagg samt har förhöjda halter av metaller, oljekolväten, PAH samt cyanid. De förhöjda
halterna beror bl.a. på den tidigare hanteringen av biprodukter
som uppkom i samband med den stenkolsbaserade stadsgasproduktionen men också på fyllnadsmassorna. (Stockholm stad &
SWECO, 2009; Kemakta Konsult, 2015)
Stockholm stad har tagit fram och tillämpar platsspeciﬁka riktvärden för bedömning av acceptabla föroreningsnivåer i mark. Med

platsspeciﬁka riktvärden menas att riktvärden har tagits fram för
den enskilda platsen för att klara den tilltänkta markanvändningen. Stockholm stads åtgärdsmål anger bl.a. att boende och normal
vistelse i området inte ska innebära någon hälsofarlig exponering
för föroreningar i mark och att området ska kunna nyttjas. För mer
information om de platsspeciﬁka riktvärdena beroende på ämne
och markanvändning, se Riskbedömning av förorenad mark –
Hjorthagen Norra 2, Östra och Produktionsområdet i Norra Djurgårdsstaden framtagen av Golder Associates år 2011.
De förorenade delarna i de två beﬁntliga byggnaderna kommer att
behöva saneras eller bytas ut. Den ovannämnda riskbedömningen
som har upprättats för Norra Djurgårdsstaden utgår dock inte ifrån
att grundläggningen på byggnaderna är fullständigt tät, utan risk
för ett visst inläckage av förorening förutsätts kunna förekomma.
En ventilerande grundläggning späder dock ut föroreningen som
läcker in från marken under byggnaden till inomhusluften. Den
gastäta grundläggningen motsvarar radonsäker byggnad och ger
ett minskat inläckage jämfört med om radonsäker grundläggning
inte används.
Planförslaget innebär att samtliga byggnader och fyllnadsmassor
kommer att kontrolleras med avseende på föroreningar samt att
grund- och källarkonstruktioner utförs som gastäta. Stockholm
stad har upprättat ett kontrollprogram som långsiktigt övervakar
föroreningar i området, vilket medför att en förändrad föroreningssituation kan upptäckas samt att åtgärder kan sättas in för
att avhjälpa föroreningen. Kontroller utförs regelbundet av grundvatten och ytvatten. Kontrollprogrammet utförs före, under och
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Figur 21. Halter överstigande platsspeciﬁka riktvärden (Kemakta, 2016).
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Figur 22. Observation av tjära i fri fas (Kemakta, 2016).
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efter byggtiden. När föroreningssituationen anses vara under kontroll, minst två år efter genomförda arbeten i området, avslutas
kontrollprogrammet. Även kontrollprogram för inomhusluft upprättas i byggnader där speciﬁka kontrollbehov ﬁnns.
Kvarvarande föroreningar, åtgärder och kontroller dokumenteras
och överlämnas till tillsynsmyndigheten.

das vidare vilka konsekvenser detta kan ha för de boende i området och om denna risk ökar om ö-området byggs ut eller inte.
I samband med den pågående tillståndsansökan för vattenverksamhet utreds konsekvenser för vattenkvaliteten och eventuella
risker kopplat till personer som badar i den planerade vattenarenan. Vilka metoder och åtgärder som kommer att genomföras vid
utbyggnaden av ön är än så länge oklart.
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6.5.2 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att mark och byggnader kommer att saneras
i enlighet med de platsspeciﬁka riktvärdena. Risken för att människor kommer i kontakt med markföroreningarna minskar jämfört
med nuläget. Sanering genom schaktning av förorenade massor
i området minskar riskerna för kontakt med föroreningar när ny
fyllning tillförs. Sanering av byggnader och mark samt föreslagna
tekniska lösningar förbättrar de beﬁntliga byggnadernas inomhusluft och minskar risken för att människor påverkas av föroreningar. Eftersom marken kommer att saneras bedöms planförslaget ge
märkbart positiva konsekvenser ur ett miljö- och hälsoperspektiv.
Beﬁntliga cisterner inom området föreslås, enligt planbeskrivningen, rivas för att möjliggöra för ny bebyggelse. Här ﬁnns höga
halter av PAH, som kommer att saneras i och med ett genomförande av detaljplanen.
En utbyggnad i vatten norr om den beﬁntliga värmepumpen samt
tillskapande av en ny ö mellan Husarvikens mynning och utbyggnaden vid värmepumpen (vilken angränsar till planområdet) ska
genomföras inom ramen för detaljplanen. Höga halter av föroreningar har uppmätts i sedimenten i Lilla Värtan och det bör utre-

Inom ett förorenat område kan människor exponeras för föroreningar på olika sätt, exempelvis bedöms detta kunna ske genom
hudkontakt, inandning av damm och ångor samt via intag av jord.
Det ﬁnns en risk att förorenad mark ﬁnns kvar i och i anslutning
till de gamla byggnaderna (Tjärfabriken och Vattengasverket)
som ska bevaras av kulturmiljöskäl.
Den utspädning som uppkommer mellan porluften och luften i
byggnaderna beror både på jordens egenskaper och på byggnadernas konstruktion. Den grova fyllning som ﬁnns på området samt
de planerade gas- och vattentäta konstruktionerna bedöms ge litet hinder för ångtransport (Kemakta, 2016). Ifall ﬂyktiga ämnen
kvarstår i marken ﬁnns en risk för att föroreningar ångtransporteras in i byggnaderna och försämrar inomhusluften. Detta innebär
en risk att människor påverkas negativt av inandning av ångor ur
ett långsiktigt perspektiv.
Vattengasverket kommer, enligt planbeskrivningen, att saneras och ges nya funktioner i form av publika verksamheter som
restaurang och kultur. Byggnaden kommer att saneras från de
höga halterna av olja och tjärämnen som påträffats i tegel, puts,
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mark och golv som identiﬁerats. Byggnadens tjärbassänger sanerades dock redan under 2004. Vidare kommer en luftmätning av
PAH utföras (Structor, 2011a). Kring Vattengasverket ﬁnns främst
PAH-H, PAH-M och kvicksilver.
Tjärfabrikens källare är kraftigt förorenad av tjära (Structor,
2011b). Bredvid Tjärfabriken planeras en förskola vilken enligt
planbeskrivningen för aktuell detaljplan, även kan komma att
nyttja denna gamla lokal, eller så kommer Tjärfabriken användas för annat ändamål. I området kring Tjärfabriken ﬁnns främst
PAH-M och PAH-H samt aromater och alifater. Om Tjärfabriken
ska användas för förskolans verksamhet måste en totalsanering
av källaren och omgivande mark att utföras. Med hänvisning till
försiktighetsprincipen bör man även vid en totalsanering av källaren och byggnaden med noggrann uppföljning av kvaliteten på
inomhusluften, ändå överväga att använda lokalen för annat ändamål än förskoleverksamhet. Detta eftersom det bedöms ﬁnnas en
risk att barn och personal vid den planerade förskolan kan utsättas
för ohälsosamma halter av föroreningar som ångtransporterats till
inomhusluften. Denna långsiktiga risk ökar med tiden i och med
att tekniska lösningar för en bättre inomhusmiljö ofta har en begränsad livstid.
Den dokumentation och uppföljning som görs vid sanering av
mark och byggnader innebär att föroreningssituationen tydliggörs
och synliggörs i planeringen och driften av byggnaderna. Därmed
möjliggörs vidtagande av ytterligare åtgärder vid behov och risken för föroreningarnas negativa påverkan på människors hälsa
kan minska. Stora delar av området kommer att hårdgöras för t.ex.

torgändamål, vilket tillsammans med sanering ytterligare minskar
risken för kontakt med förorenad mark.
Sanering av senare detaljplanelagda områden kan inte uteslutas påverka planområdet, men skyddsåtgärder kommer vidtas för att minimera risken för spridning av föroreningar. På samma sätt ﬁnns en
risk att saneringen av det aktuella planområdet under byggskedet
påverkar intilliggande bostadsbebyggelse negativt, genom damning m.m.
Generellt sett kan planförslaget förväntas ge en förbättring av föroreningssituationen när förorenade massor ersätts med nya fyllnadsmassor och därmed ger märkbart positiva konsekvenser. Uppföljningen av föroreningshalter och vidtagande av ytterligare åtgärder
vid behov bidrar till de positiva konsekvenserna. Den risk som
dock föreligger för ånginträngning i byggnader innebär samtidigt
en risk för märkbart negativa konsekvenser för människors hälsa
ur ett långsiktigt perspektiv.
6.5.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet
Den största skillnaden mellan jämförelsealternativet och planförslaget är att ingen ö byggs ut i vattnet närmast Husarvikens mynning i jämförelsealternativet utan att detta område istället utgörs
av kajer och bryggor med småbåtshamn och tillhörande verksamheter längs vattnet. Dock kommer området mellan värmepumpen
och vattnet att fyllas ut liksom i planförslaget. De höga halterna av
föroreningar som har uppmätts i sedimenten i Lilla Värtan behöver
även här utredas vidare för konsekvenser som detta kan ha för de
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boende i området och om denna risk ökar om vattenrummet fylls
ut eller inte.
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Sammantaget bedöms jämförelsealternativet innebära liknande
positiv påverkan som planförslaget på sikt, eftersom byggnader
och fyllnadsmassor, på liknande sätt, kommer att kontrolleras
och saneras med avseende på föroreningar. Detta innebär därmed märkbart positiva konsekvenser för människors hälsa. Även
i detta alternativ ﬁnns dock en risk för ånginträngning i beﬁntliga
byggnader, vilket behöver hanteras på liknande sätt som beskrivet
under planförslaget. I jämförelsealternativet kan garagen under
bostadshusen ha en utspädande effekt på ångtransporterade markföroreningar.

6.5.5 Åtgärder i detaljplanen
•

•

6.5.6 Ytterligare åtgärder
•

6.5.4 Konsekvenser av nollalternativet
Sanering och markrening kommer att i viss mån genomföras
oavsett framtida markanvändning i nollalternativet. De mobila
föroreningarna tas bort och ytskiktet saneras för att risken för direktkontakt med föroreningar ska elimineras. Markanvändningen
i nollalternativet innebär hårdgjorda parkeringsytor, där risken att
människor exponeras är liten.

Bygglov får inte ges innan markföroreningar har avhjälpts i
enlighet med upprättade åtgärdsmål för Norra Djurgårdsstaden.
Bostadsbebyggelse samt förskolor ska utföras med ventilerade utrymmen mellan bottenplatta och bostäder samt verksamhetsyta. Bottenplatta och källarmur ska utföras som gas- och
vattentäta konstruktioner upp till markytan.

•

En fullständig sanering kommer dock inte genomföras, vilket
sammantaget bedöms innebära små negativa konsekvenser i jämförelse med nuläget, ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

•

På de platser där de utförda provtagningshålen blev mycket
grunda föreslås kompletterande prover samt på de platser där
det var problem med åtkomst till provtagningsplatserna (t.ex.
vid Vattengasverket). Det behöver inom ramen för tillståndsprövningen utredas hur de förorenade sedimenten i Lilla Värtan kommer påverkas av en utbyggnad i vattnet, samt vilka
risker detta förväntas ge kopplat till människors hälsa.
Byggnaden Vattengasverket är förorenad med framförallt olja
och tjärämnen som har identiﬁerats i tegel, puts, mark och
golv. Dessa material bör avlägsnas, då halterna är höga, för en
återställning av byggnaden innan den kan användas för annat
ändamål. Exempel på åtgärder för denna byggnad innebär att
fräsa av golvytorna från gammal betong och gjuta ny ovanpå
den beﬁntliga plattan samt att schakta ur källarutrymmet, återfylla detta samt att gjuta ny platta på plats. Vidare provtagning
och inventering krävs efter sanering av fågelträck i byggnaden (Structor, 2011a)
Byggnaden Tjärfabriken har ett tydligt förorenat källargolv,
som måste fräsas eller kapslas in för vidare användning av
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•

•

•

•

byggnaden. I Tjärfabriken har inte provtagning varit möjlig
inomhus då byggnaden varit blockerad, vidare provtagning
krävs därför. (Structor, 2011b)
En åtgärdsutredning för förorenad mark har tagits fram av
Kemakta Konsult AB under april 2016, Åtgärdsutredning för
mark- och sedimentföroreningar vid detaljplaneområde Kolkajen-Ropsten, Stockholms Stad. De åtgärder som är nödvändiga och rimliga enligt denna utredning bör implementeras.
Sanering inklusive efterkontroll förutsätts följa gällande regler, t.ex. ”Anmälan om efterbehandling av förorenad mark”.
Det betyder att föroreningarna i marken ska elimineras och att
föroreningshalterna efter sanering blir så låga att marken uppfyller kraven för den markanvändning som avses enligt planförslaget. Staden bör följa upp föroreningssituationen innan,
under och efter byggtiden för att långsiktigt övervaka föroreningshalterna.
Långsiktiga åtgärder mot inläckage av föroreningar från mark
till byggnadernas inomhusluft behöver vidtas i planeringen,
under byggtiden och under driften av byggnaderna.
På grund av svårigheter att bedöma risker med ånginträngning
av markföroreningar endast genom att ta prover av inomhusluften kan ytterligare provtagning av utomhusluft och porgas
bidra till att särskilja mellan bakgrundskoncentrationer och sådana som är relaterade till ånginträngning.
Möjligheter för bad behöver utredas vidare kring vattenarenan,
där halter av PAH ﬁnns i sedimenten.

6.6 Risk
En olycka i den till planområdet angränsande värmepumpen kan
medföra utsläpp av köldmedia. Inga dödliga nivåer bedöms kunna
uppstå i planområdet och irreversibel hälsopåverkan bedöms som
mycket osannolik. Eventuellt kan personer som bor i omgivningen
uppleva visst obehag i händelse av ett större utsläpp. För att minimera påverkan på människor i närområdet kring verksamheten
anses det dock nödvändigt att beﬁntliga tryckavlastningsrör från
tryckkärl dras om så att de riktas över tak. Vidtas dessa åtgärder
bedöms konsekvenserna av ett olycksfall i värmepumpen för närboende bli försumbart.
Om förslaget att omvandla närliggande naftalager till ett parkeringsgarage i bergrum genomförs kan det inte uteslutas att, under
byggtiden av parkeringshuset, en olyckshändelse kan leda till att
enstaka människor i planområdet kan komma till skada. Detta kan
dock undvikas om inﬂyttning i bostäderna som är planerade i direkt anslutning till bergrummen inte tillåts förrän naftalagret är
färdigsanerat och byggnadsentreprenad för bergrumsgaraget är
slutförd, vilket också har förts in som en planbestämmelse i detaljplanen.
Vad beträffar de andra identiﬁerade riskobjekten bedöms inga
olyckor utgöra något direkt hot för människor inom planområdet.
En olycka kan dock innebära att giftiga brandgaser sprider sig
över planområdet och orsakar obehag för boende.
Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små negativa och medföra godtagbara risknivåer för människor i området. Förebyggan-
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de åtgärder bör dock vidtas för att ytterligare minska riskerna,
kopplat till värmepumpen.
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Även i jämförelsealternativet kommer antalet människor som bor
och rör sig i planområdet öka signiﬁkant. Här bedöms konsekvenserna av möjliga olyckshändelser på människors hälsa bli likvärdiga konsekvenserna av planförslaget. I jämförelsealternativet
ﬁnns dock inte Fortums värmeverk som en förutsättning. Risker
kopplade till detta utgår därför.
Nollalternativet innebär att inga bostadshus uppförs inom planområdet. Antalet människor som rör sig inom området kommer
inte förändras nämnvärt jämfört med idag. Därmed bedöms konsekvenserna avseende risk som oförändrade jämfört med nuläget.

6.6.1 Förutsättningar
På grund av närheten till Värtaverket, transportleder för farligt
gods och andra riskkällor såsom spårbunden traﬁk har en fördjupad riskbedömning av det aktuella området genomförts (RiskTech Projektledning, 2016). Bedömningen omfattar risker som
kan medföra en negativ påverkan på människor som beﬁnner sig
inom detaljplaneområdet. Risk deﬁnieras här som en produkt av
sannolikhet att en negativ händelse ska inträffa och händelsens
negativa konsekvenser.

gods. Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen beaktas i
framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från en
transportled för farligt gods. Det aktuella detaljplaneområdet ligger mer än 150 m ifrån närmaste transportled för farligt gods.
En inventering av riskkällor i anslutning till planområdet identiﬁerade nio riskobjekt som vid olycka möjligen kan påverka människor inom detaljplaneområdet (Ramböll, 2012). Dessa risker har
analyserats vidare via kvalitativa och kvantitativa bedömningar
(RiskTech Projektledning, 2016). Den sammanvägda risknivån
har värderats utifrån det förslag på riskkriterier som Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram (RiskTech Projektledning, 2016). Nedan beskrivs endast de verksamheter som
ger störst risk för påverkan på planområdet.
Värtaverket och Energihamnen
Stora mängder bränslen lossas, lastas, behandlas och lagras i Energihamnen. Enligt miljörapporten för Värtaverket 2014 omfattar tillståndet för hamnverksamheten mottagning och hantering
av fasta bränslen till en mängd av cirka 1 200 000 ton per år för
Värtaverkets behov samt mottagning och hantering av cirka 250
000 ton ﬂytande bränslen per år. Energihamnen är den del av
Värtaverket som ger upphov till att verksamheten klassas enligt
den högre kravnivån enligt Seveso-lagstiftningen. Majoriteten av
det fasta bränslet förvaras under jord i förslutna ventilerade utrymmen, detta i syfte att begränsa påverkan på omgivningen.

Länsstyrelserna i Skåne-, Västra Götalands- och Stockholms län
har arbetat fram en policy för riskhantering i detaljplaneprocessen
med riktlinjer för markanvändning intill transportleder för farligt
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Figur 23. Identiﬁerade riskobjekt som vid olycka kan påverka människor inom detaljplaneområdet (Ramböll, 2012).
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Det pågår arbete med att utveckla och få in ﬂera verksamheter
inom Energihamnen. I och med nedläggningen av Loudden kommer exempelvis Stockholm Hamnar att behöva tillgodose sin framtida bunkerförsörjning av drivmedel inom Energihamnen. Hanteringen av brandfarliga vätskor kommer föranleda att Stockholms
Hamnars verksamhet kommer falla under den högre klassiﬁceringen enligt Sevesolagstiftningen. Avståndet från verksamheten
till närmsta bebyggelse inom studerad detaljplan kommer uppgå
till ca 300 meter. Bedömningen är att detta utgör ett betryggande
avstånd för att säkerställa att tredje man inte påverkas vid olycka
såsom större cisternbrand eller explosionsscenarier såsom BLEVE
i samband med LNG-hantering.
Fortums värmepump
Anläggningen innehåller 6 stycken värmepumpar med sammanlagd effekt om 100-150 MW, utöver detta inrymmer anläggningen
elpannor, högspänningsställverk samt kontorsplatser och konferensrum. Värmepumpen angränsar direkt till detaljplaneområdet.
WSP har 2014 tagit fram en riskbedömning för värmepumpen avseende risk för skada på tredje man. Enligt spridningsberäkningarna i denna riskbedömning kan köldmedia släppas ut vid öppning av säkerhetsventiler. Det hygieniska korttidsgränsvärdet kan
förväntas överskridas på avstånd mellan 60 till 610 meter från
utsläppspunkten. Det hygieniska korttidsgränsvärdet deﬁnierar
koncentrationen i vilken människan endast bör vistas i under 15
minuter. Resultaten påvisar även att dödliga nivåer i omgivningen
inte uppstår.

Naftalagret
Öster om detaljplaneområdet ligger ett bergrum som tidigare har
nyttjats som ett naftalager. För tillfället pågår en saneringsprocess
för att gasfrihetsförklara bergrummet. Det ﬁnns planer att omvandla bergrummet till ett parkeringsgarage. Saneringsprocessen
är förknippad med stora osäkerheter vad gäller tidsuppskattningar,
då det inte går att göra några tillförlitliga bedömningar avseende
mängd nafta som ﬁnns i berget. Nafta är en mycket brandfarlig
vätska (klass 1) och är således förknippad med risk för brand och
explosion. De olyckshändelser som skulle kunna innebära fara för
tredje man under saneringsprocessen är främst om läckage och antändning av utpumpad nafta inträffar i närhet till tredje man utanför
bergrummen. Om säkerhetssystemen fallerar kan heller inte uteslutas att en brännbar/explosiv blandning av luft och naftakomponenter uppkommer och antänds inom bergrummen.
I riskbedömningar som har genomförts avseende risken för brand
och explosion, både under genomförandet av planerat parkeringshus samt för drifttiden konstateras att risken förknippad med brand/
explosion i dagsläget ej är försumbar utan måste hanteras i kommande skeden för att säkerställa en acceptabel risknivå (COWi
2015, FAVEO 2013 och 2014). Riskerna är framförallt förknippade med genomförandet av parkeringsgaraget och berör främst
arbetarnas säkerhet. Vid sprängarbeten kan dock ej i dagsläget uteslutas att större mängder kvarvarande gasformiga naftakomponenter frigörs till atmosfären, vilket skulle kunna medföra sekundära
risker för människor utanför anläggningen. Detsamma gäller om
säkerhetssystem såsom ventilationssystem skulle fallera och en
brännbar/explosiv blandning av luft och naftakomponenter upp-
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står och antänds inom bergrummen. Det skulle kunna ge upphov
till sekundära riskhändelser som påverkar tredje man. Vid olyckligt utfall bedöms någon enstaka person kunna omkomma vid ett
sådant scenario.
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Farligt godstransporter på Lidingövägen- Lidingöbron
Mängden farligt godstransporter som passerar detaljplaneområdet
är begränsad till transporter som ska vidare till Lidingö. Lidingövägen utgör en sekundär transportled för farligt gods och denna
väg beﬁnner sig mer än 150 meter från det aktuella planområdet.
Detta innebär att genomfartstraﬁk med farligt gods inte är tillåtet
utan alla transporter som passerar planområdet kan förutsättas ha
en given måladress.
Möjlig spårväg i Bobergsgatan
Planen möjliggör för en framtida spårväg i Bobergsgatan. Det är i
nuläget mycket osäkert om en sådan investering kommer att göras.
Det är också förenat med en större ombyggnad av gatan.
Vid ett eventuellt egenomförande av spårvägsanläggning kommer
störningar och risk för omgivningen att hanteras i egen prövning.
För närvarande planeras främst för busstraﬁk i Bobergsgatan.
6.6.2 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att många ﬂera människor än idag kommer
att bo och uppehålla sig i närheten av ﬂera riskobjekt.
Resultatet från den genomförda riskbedömningen påvisar att sannolikheten att en olycka med farligt gods ska inträffa i närheten
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av aktuellt planområde är att betrakta som väldigt låg. Detta mot
bakgrund av det begränsade ﬂödet av farligt gods på närliggande
transportleder. Om det trots allt skulle inträffa en olycka med farligt gods är bedömningen att konsekvenserna för människor inom
planområdet skulle blir begränsade med anledning av det relativt
stora avståendet från planområdet till närliggande transportleder.
Att en olycka skulle föranleda dödsfall inom planområdet är, enligt den genomförda riskanalysen, högst osannolikt.
Även Värtaverkets verksamhet i kvarteret Nimrod ligger relativt
långt ifrån detaljplaneområdet. Därför bedöms inga för verksamheten identiﬁerade risker kunna medföra påverkan på människor
inom studerad detaljplan. Ett worst-case scenario bedöms vara en
stor brand inom Värtaverkets bränslelager i Energihamnen, vilket
vid ofördelaktig vind skulle kunna innebära att giftiga brandgaser
sprider sig in över aktuell detaljplan. Detta innebär dock enligt
den genomförda riskbedömningen inget direkt hot för människor
inom detaljplaneområdet.
Vad gäller värmepumpen, som ligger precis intill plangränsen för
Kolkajen, så bedöms personer som bor i omgivningen eventuellt
kunna uppleva ett visst obehag i händelse av ett större utsläpp.
Att ett läckage skulle ge upphov till irreversibel hälsopåverkan
bedöms som mycket osannolikt. Inga olyckshändelser inom värmepumpen bedöms kunna leda till att människor inom planområdet omkommer. För att ändå minimera riskerna för olägenhet och
eventuell påverkan på människor i närområdet kring verksamheten bör beﬁntliga tryckavlastningsrör från tryckkärl dras om så att
de riktas över tak. Detta avses regleras i avtal mellan staden och

BEDÖMNINGSSKALA OCH MILJÖKONSEKVENSER

Fortum senast i samband med planens antagande. Vidtas dessa åtgärder bedöms konsekvensernas av ett olycksfall i värmepumpen
bli försumbara för närboende.

vet ﬁnns dock inte Fortums värmepump som en förutsättning och
därmed utgår därtill kopplade risker.
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6.6.4 Konsekvenser av nollalternativet
Om förslaget att omvandla närliggande naftalager till ett parkeringshus genomförs kan det inte uteslutas att, under byggtiden
av parkeringshuset, en olyckshändelse kan leda till att enstaka
människor i planområdet kan komma till skada. Detta kan dock
undvikas om inﬂyttning i bostäderna som är planerade i direkt
anslutning till bergrummen inte tillåts förrän naftalagret är färdigsanerat, vilket också har förts in som en planbestämmelse i
detaljplanen. I planbestämmelsen (a3) anges att bygglov får medges först efter att byggentreprenad för bergrumsgarage i Hjorthagsberget slutförs. Om beslut fattas att ej gå vidare med förslaget
att omvandla bergrummen till parkeringshus, utan dessa istället
vattenfylls och förseglas bedöms bergrummen inte utgöra någon
risk för omgivningen.
Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget avseende
risker som små negativa och planförslaget bedöms medföra godtagbara risknivåer för människor i området. Konsekvenserna kan
dock ytterligare minimeras om de förslagna skyddsåtgärderna
vidtas (se nedan).

Nollalternativet innebär att inga bostadshus uppförs inom planförslaget. Antal människor som rör sig inom området kommer inte
förändras nämnvärt jämfört med idag. Därmed bedöms konsekvenserna avseende risk som oförändrade jämfört med nuläget.
6.6.5 Åtgärder i detaljplanen
•

Skyddsbestämmelsen a2 anger att slutbevis först får medges
efter att byggentreprenad för bergrumsgarage i Hjorthagsberget slutförts.

•
6.6.6 Ytterligare åtgärder
•

•

6.6.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet
Även i jämförelsealternativet kommer antalet människor som
bor och rör sig i planområdet öka signiﬁkant. Här bedöms konsekvenserna av möjliga olyckshändelser på människors hälsa bli
likvärdiga konsekvenserna av planförslaget. I jämförelsealternati-

För att minimera påverkan på människor i närområdet kring
värmepumpen anses det i riskutredningen nödvändigt att beﬁntliga tryckavlastningsrör från tryckkärl dras om så att de
riktas över tak. Några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder
bedöms ej vara nödvändigt för att säkerställa en acceptabel
risknivå intill anläggningen.
Om det i framtiden byggs ut spårvagn i Bobergsgatan kommer det, förutom att krävas en ombyggnad av gatan, också att
krävas en översyn av brandskydd i och utrymningsförhållanden från intilliggande byggnader vilket beskrivs i Riskutredning tillhörande planen. Åtgärder i byggnader för en eventuell
framtida spårväg har av staden inte bedömts rimligt att ställa
som krav i detaljplanen med tanke på den oklara situation som
anläggandet av spårvägen har.
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6.7 Buller
Utbyggnaden av Kolkajen samt omkringliggande områden innebär att traﬁken i området ökar. Traﬁkbullernivåerna bedöms ge
små negativa konsekvenser för människors hälsa i och med att
samtliga lägenheter får tillgång till en ljuddämpad sida samt att
avståndet från Lidingövägen är så pass stort. De ökade bullernivåerna bedöms kunna ha en viss negativ påverkan på naturmiljön och friluftslivet i Nationalstadsparken närmast planområdet.
Vad gäller industribuller från Fortums värmepump, så bedöms
riktvärdena vid närmaste fasad kunna innehållas under förutsättning att bullerdämpande åtgärder vidtas på anläggningen. Staden
har i detaljplanen krävt att ett avtal ska upprättas mellan staden/
exploatören och Fortum angående genomförande av åtgärder på
Värmepumpen innan detaljplanen antas. Under förutsättning att
åtgärder på värmepumpen genomförs bedöms konsekvenserna
från buller bli små negativa inom planområdet.
Även i jämförelsealternativet får området ökad traﬁk. Här bedöms konsekvenserna från buller bli liknande konsekvenserna i
programförslaget, med undantaget att mer traﬁk kan förväntas
inne i planområdet eftersom parkering kommer att ﬁnnas under
bostadshusen i detta alternativ. I jämförelsealternativet ﬁnns dock
inte Fortums värmepump som en förutsättning, vilket innebär att
dess industribuller kommer att försvinna. Konsekvenserna bedöms
sammantaget bli små negativa.
I nollalternativet fortsätter området i huvudsak att se ut som idag.
Dock ska en infartsparkering samt en ny bro över till Lidingö genomföras. Detta innebär att traﬁkbullret i området ökar. Samman-

taget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser
för de människor som rör sig i Kolkajen.
6.7.1 Förutsättningar
Buller kan ha tillfällig och permanent påverkan på människans
hälsa. En tillfällig påverkan, till följd av exempelvis ett plötsligt
ljud, kan ge upphov till bl.a. höjd hjärtfrekvens och kan även vara
skadligt för hörseln. En långvarig exponering för bl.a. vägtraﬁkbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt bidra till
sömnstörningar och stress (Naturvårdsverket, 2015).
I planområdet utgör vägtraﬁken på Lidingöbron, Bobergsgatan och
Gasverksvägen och Fortums värmepump de främsta bullerkällorna
i nuläget.
Traﬁkbuller
Åkerlöf Hallin Akustik (2016) har tagit fram en bullerutredning,
där planområdets beräknade bullersituation vid en utbyggd detaljplan redovisas. I den utredningen har främst riktvärdena från
förordningen (2015:216) om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader
använts som bedömningsgrunder. Denna nya förordning medger
möjligheten att i vissa fall göra avsteg från riktvärdet 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Dessa avsteg
får dock enbart göras, om minst hälften av bostadsrummen i en
bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Vad gäller uteplats till bo-
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stad, så anges i förordningen 70 dB(A) maximal och 50 dB(A)
ekvivalent ljudnivå som högsta nivå.
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Industribuller
Enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller” (rapport 6538, april 2015) samt Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder gäller följande
riktvärden för industribuller. Dessa bör gälla vid planläggning och
bygglovsprövning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas

Tabell 3. Boverkets deﬁnition av ljuddämpad sida vid industribuller i vägledning
från 2015 (rapport 2015:21).

av industri- och annat verksamhetsbuller. Det är den som ska tilllämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det
kan i enskilda fall ﬁnnas skäl att tillämpa andra värden än de som
anges. Bästa möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera
att även den framtida situationen bör beaktas. Det kan alltså ﬁnnas
anledning att göra en framåtblick som sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid.
6.7.2 Konsekvenser av planförslaget
Utbyggnaden av Kolkajen enligt planförslaget innebär att traﬁken i
och kring planområdet ökar. Förutom beﬁntligt traﬁkbuller och industribuller tillkommer även buller från eventuella evenemang vid
torget intill vattenarenan, fritidsbåtar vid utfyllnaden samt från aktiviteter i vattenarenan och förskolor. I framtiden tillkommer även
visst ljud från spårvagnstraﬁk (Åkerlöf Hallin Akustik, 2016).

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus
vid bostadsfasad (Boverkets vägledning, rapport 2015:21)

Enligt den utförda bullerutredningen (Åkerlöf Hallin Akustik,
2016) kommer ekvivalenta ljudnivåer från traﬁk på upp mot 60
dB(A) uppnås vid fasaderna mot Bobergsgatan samt vid fasader
mot Fortums värmepump (Figur 1). Om hänsyn tas till traﬁkbullret
vid utformningen av lägenhetsplanlösningarna i de nya bostadshusen kan bostäder med god ljudkvalitet ändå erhållas. Samtliga
lägenheter kan enligt bullerutredningen få högst 55 dB(A) utanför
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minst hälften av boningsrummen. Med lämpligt val av fönster och
eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas.
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De ökade traﬁkbullernivåerna kan ha en viss negativ påverkan på
naturmiljön och friluftslivet i Nationalstadsparken närmast planområdet. Konsekvenserna av detta kan. bli minskade upplevelsevärden kopplat till naturen för människor eller möjligen viss påverkan på djurlivet.
Alla planerade lägenheter inom planområdet bedöms kunna få tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A)
maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå (Figur 24). Minst en
uteplats per bostadsområde behöver förses med tak och ljudabsorbent.
Vid den värst utsatta bostadsfasaden närmast Fortums värmepumps norra del bedöms (utan åtgärder) ekvivalentnivån bli upp
mot 55 dB(A) (Figur 26). Genomförs föreslagna bullerdämpande
åtgärder får inga bostäder bullernivåer över 50 dB(A) (Figur 27)
och eftersom den planerade bostadsbebyggelsen har antagits ligga
inom zon A samt zon B enligt Boverkets vägledning för industribuller innehålls riktvärdet därmed. Med lämplig planlösning där
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får fönster mot ljuddämpad sida med högst 40 dB(A) ekvivalentnivå kan riktvärdet
för industribuller för bostäderna i zon B innehållas även nattetid.
Vissa dagar under sommaren sker underhåll av värmepumpen varvid höga maximala ljudnivåer kan uppkomma. Underhållet sker
endast dagtid och genom att förse bostäderna som gränsar mot värmepumpen med ljudisolerande fönster kan risken för störning minimeras. Detta regleras i planbestämmelse, se under avsnitt 6.7.5.

Figur 24. Ekvivalent ljudnivå från traﬁkbuller för dygn vid fasad (Åkerlöf Hallin
Akustik, 2016).

Bullerutredningen redovisar även åtgärdsförslag för att förbättra
bullersituationen i området. För dem som bor intill Fortums värmepump samt områdets södra huvudgata kan konsekvenserna av
de relativt höga bullernivåerna bli märkbart negativa, ifall inte tillräckliga åtgärder genomförs. I detaljplanen ﬁnns planbestämmelser angivna om vilka bullernivåer som ska klaras vid närmaste fasad samt vid ljuddämpad/tyst sida med avseende på Fortums verksamhet. Åtgärder på Fortums verksamhet som ju ligger utanför
planområdet kan inte styras genom detaljplanens bestämmelser.
Däremot avser staden att säkra åtgärderna på Fortums verksamhet
genom att upprätta bindande avtal mellan staden/exploatören och
Fortum.
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Figur 26. Ekvivalent ljudnivå från industribuller för dygn vid fasad (Åkerlöf Hallin
Akustik, 2016).
Figur 25. Ekvivalent ljudnivå från traﬁkbuller för dygn 2 meter över mark (Åkerlöf
Hallin Akustik, 2016).

Konsekvenserna vid en utbyggnad av planen bedöms bli små negativa ur bullersynpunkt. Ifall de i bullerutredningen föreslagna
åtgärderna (se nedan) genomförs bedöms konsekvenserna från
bullernivåerna på de människor som bor i och vistas i Kolkajen
kunna minska ytterligare.
Aktiviteterna vid vattenarenan och fritidsbåtshamnen kommer antagligen att variera beroende på säsong och ljudnivåerna vid dessa
områden kan förväntas vara högre under sommarhalvåret. Detta
beror dock på hur områdena utnyttjas under vinterhalvåret. Om
evenemang förekommer inom området kan ljudnivån utomhus
överskrida riktvärdena för industribuller.

Figur 27. Dimensionerad ljudnivå från industribuller för dygn vid fasad – med bullerdämpande åtgärd (Åkerlöf Hallin Akustik, 2016).
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6.7.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet

6.7.4 Konsekvenser av nollalternativet

Utbyggnaden av Kolkajen enligt jämförelsealternativet innebär att
området får ﬂer bullerkällor och att traﬁken i området ökar. Förutom beﬁntligt traﬁkbuller tillkommer buller från fritidsbåtar samt
från lekande barn på förskolor. I framtiden kan även visst ljud från
spårvagnstraﬁk tillkomma. I jämförelsealternativet förutsätts parkering i garage under bostadshusen samt vid kantstensparkering på
gatorna. Detta innebär att bilar kommer att alstra buller både på de
större gatorna och på de lokala gatorna inom planområdet.

I nollalternativet fortsätter området i huvudsak att se ut som idag.
Dock ska en infartsparkering samt en ny bro över till Lidingö genomföras. Detta innebär att traﬁkbullret i området ökar. Däremot
kommer det aktuella planområdet fortfarande vara relativt otillgängligt och inte innehålla bostäder som kan utsättas för buller.
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I jämförelsealternativet ﬁnns inte Fortums värmepump som en förutsättning, vilket innebär att dess industribuller inte kommer att
ﬁnnas kvar.
Aktiviteterna vid fritidsbåtshamnen kan variera beroende på säsong och ljudnivåerna vid denna kan vara högre under sommarhalvåret. Detta beror dock på hur områdena utnyttjas under vinterhalvåret. Längs fasaden på den bebyggelse som planeras intill
vägar och mot Lidingöbron ﬁnns risk för att riktvärden överskrids.
Detta beror dock på hur bostadshus och lägenheter utformas.

De ökade bullernivåerna kan ha en viss negativ påverkan på naturmiljön och friluftslivet i Nationalstadsparken närmast planområdet.
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för de människor som rör sig i Kolkajen. Eftersom inga
bostäder ﬁnns inom planområdet i ett nollalternativ bedöms konsekvenserna bli försumbara i jämförelse med nuläget.
6.7.5 Åtgärder i detaljplanen
•

De ökade bullernivåerna kan även ha en viss negativ påverkan på
naturmiljön och friluftslivet i Nationalstadsparken närmast planområdet.

•

Sammantaget bedöms jämförelsealternativet medföra små negativa konsekvenser. Traﬁkbullernivåerna inne i planområdet bedöms
i detta alternativ blir högre än i planförslaget i och med att bilar
behöver ta sig in i själva området för att kunna parkera.

•

2016-04-18
64

De byggnader och lägenheter som exponeras för industribuller
från Fortums värmepump över 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå
vid fasad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen
i varje lägenhet får högst 40 dB(A) vid fasad.
De byggnader och lägenheter som exponeras för buller, som
10 meter från Fortums värmepump ger 80 dB(A) på grund av
underhållsarbete från Fortums värmepump, ska utformas så att
bullernivåerna inomhus inte överstiger 45 dB(A).
Byggnader och skyddsåtgärder ska utformas så att den dagsekvivalenta ljudnivån blir högst 50 dB(A) på en yta för pedagogisk verksamhet på förskolegården.

BEDÖMNINGSSKALA OCH MILJÖKONSEKVENSER

•

•

Enligt genomförandebeskrivningen krävs avtal mellan staden
och Fortum om åtgärder på Fortums värmepump för att minska industribuller utanför värmepumpen innan detaljplanen kan
antas.
Enligt handlingsprogrammet för Kolkajen ska bostäder samt
eventuell bullerskydd utformas så att gemensam eller enskild
uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivaledntnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutningen
till bostäderna. Gemensam innergården ska ha uteplats (-er)
om minst 20 kvm som är skärmade från traﬁkbuller.

6.7.6 Ytterligare åtgärder
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-05-09, Dnr 2013-01629

•

•

I bullerutredningen redovisas åtgärdsförslag för en förbättring
av bullersituationen för de boende i området. Åtgärderna är
främst kopplade till utformning och materialval.
För att minska risken för störningar inomhus föreslås förstärkt
ljudisolering för bostädernas fönster och ytterväggar. Fönster
och eventuella uteluftdon dimensioneras så att traﬁkbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B. Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus
erhållas. Vissa balkonger bör förses med täta räcken och ljudabsorbenter i taken för att minska ljudnivån vid fönster mot
balkongerna samt på balkongerna (Åkerlöf Hallin Akustik,
2015).

6.8 Klimat
Planförslaget innebär att ingen ny bebyggelse planeras på plushöjder under + 3,0 meter över havet, vilket innebär att planförslaget följer Länsstyrelsens rekommendationer. Stigande havsnivåer
innebär dock en risk för negativa konsekvenser för den fysiska
miljön vid parker och torg längs vattnet. Den större andelen gröna
ytor som tillskapas i Kolkajen kan ge en sänkt temperatur och ge
en ökad möjlighet till skugga, vilket innebär potential till positiva
konsekvenser för människors hälsa. Planförslagets bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser ur klimatsynpunkt.
Konsekvenserna i jämförelsealternativet bedöms bli liknande som
i planförslaget.
Nollalternativet bedöms innebära oförändrade konsekvenser ur
klimatsynpunkt.

6.8.1 Förutsättningar
Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning (2 kap.
5 § plan-och bygglagen (2010:900, PBL). Vidare ska mark- och
vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov (3 kap. 1 § miljöbalken, MB) (Länsstyrelsen
Stockholm, 2015).
Den globala havsnivån bedöms höjas med en meter till år 2100.
Därefter kommer havet med stor sannolikhet fortsätta att stiga
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(Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Klimatförändringen kan för
Stockholms del innebära bl.a. mer nederbörd och skyfall samt högre vattenstånd (Stockholms stad, 2015).
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Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram rekommendationer
för hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och
samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovanför
nivån 2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Om ny bebyggelse
placeras under denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig (Länsstyrelsen Stockholm, 2015).
En översvämningskartering har gjorts för Norra Djurgårdsstaden.
I utredningen har beräkningar för vattennivån gjorts för 100-årsnivån (nivåer vid ett ﬂöde med en statistisk återkomsttid på 100
år) och den dimensionerande nivån år 2100 (den nivå som blir resultatet av ett dimensionerande ﬂöde som är det högsta ﬂöde som
beräknas uppstå under en viss tidsperiod p.g.a. en kritisk kombination av olika faktorer kopplade till väderlek). I karteringen
framgår det att det inom planområdet ﬁnns områden längs Husarviken och Lilla Värtan där risk för översvämningar förekommer i
ett framtida klimat. Detta gäller främst vid den dimensionerande
nivån.

Figur 28. Omräknat till höjdsystemet RH2000 bedöms 100-årsnivån uppgå till
1,83 meter och den dimensionerade nivån till 2,83 meter i Norra Djurgårdsstaden.

I ett varmare klimat kommer värmeböljor att inträffa oftare. Värmeböljor utsätter främst redan känsliga människor, som äldre och
sjuka, för särskilt stor risk.
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6.8.2 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att ingen ny bebyggelse planeras på plushöjder under + 3,0 meter över havet, vilket innebär att planförslaget
följer Länsstyrelsens rekommendationer.
Stigande havsnivåer kan dock påverka parken och rekreativa stråk
längs Husarviken samt bryggor längs Lilla Värtan negativt. Detta
innebär en risk för negativa konsekvenser för den fysiska miljön
och därmed även risk för ekonomiska konsekvenser.

6.8.4 Konsekvenser av nollalternativet
Även i nollalternativet ﬁnns risker för översvämningar. Däremot
utvecklas inga rekreativa miljöer eller byggnader som kan ta skada av översvämningar.
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära oförändrade konsekvenser ur klimatsynpunkt.
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6.8.5 Åtgärder i detaljplanen
I samband med kraftiga regn kan även de inre delarna av planområdet drabbas av översvämningar, vilket även i detta fall innebär
risk för negativa konsekvenser för den fysiska miljön. Figuren
nedan presenterar översvämningsutbredningen vid regn med 100
års återkomsttid för Kolkajen.
Den större andelen gröna ytor som tillskapas i Kolkajen kan ge en
sänkt temperatur lokalt och planteringen av träd kan ge en ökad
möjlighet till skugga, vilket innebär potential till positiva konsekvenser för människors hälsa och välbeﬁnnande. Vid en ökad
temperatur kommer patogener att öka, vilket kan påverka en del
naturmiljöer.
Planförslaget bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser ur klimatsynpunkt

•

Lägsta plushöjd för golv i bostadsrum eller liknande får ej
understiga +3,0 m över nollplanet. Om källare eller liknande
uppförs under denna nivå ska dessa utföras vattentäta.

6.8.6 Ytterligare åtgärder
•

•

•

6.8.3 Konsekvenser av jämförelsealternativet

Ökad andel hårdgjorda ytor i kombination med mer intensiv
nederbörd ställer stora krav på hur dagvattnet ska hanteras i
området. Åtgärder inom dagvattenhanteringen bör dimensioneras för de ökade nederbördsmängderna.
Sänk temperaturen i området genom att utnyttja gröna väggar,
fasader, gårdar och blåstruktur (öppna dagvattenlösningar)
och att använda ljusa och reﬂekterande fasadfärger.
Öka kunskapen om vilka ekosystem som behöver stärkas och
särskilt bevaras med hänsyn till ytterligare påfrestning i ett
förändrat klimat.

Jämförelsealternativets påverkan på klimatet och klimatförändringarnas påverkan på själva jämförelsealternativet bedöms bli
liknande som i planförslaget.
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set Stockholms innerstad och Djurgården. Å andra sidan bedöms
jämförelsealternativet ge mindre omfattande negativa konsekvenser kopplat till Nationalstadsparken. Detta beror främst på att utbyggnad i vattnet inte är lika omfattande i detta alternativ.

8. Samlad bedömning och
måluppfyllelse
8.1 Samlad bedömning
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I tabellerna nedan görs en jämförelse av planförslagets, jämförelsealternativets och nollalternativets konsekvenser för respektive
miljöaspekt jämfört med nuläget.
De största negativa konsekvenserna vid en genomförd detaljplan
riskeras avseende kulturmiljö och landskapsbild. Detta med anledning av risk för negativ påverkan på riksintresset Stockholms
innerstad med Djurgården (MB 3 kap 6§) där Gasverksområdet
är utpekat som en kulturhistoriskt intressant miljö samt risk för
negativ påverkan på den Kungliga nationalstadsparken som är av
riksintresse för det historiska landskapets natur- och kulturvärden
(MB 4 kap7§).

Vad gäller buller och risk bedöms både planförslaget och jämförelsealternativet ge upphov till negativa konsekvenser, om än små.
Dessa kan ytterligare minimeras med hjälp av skadeförebyggande
åtgärder.
För naturmiljö, förorenad mark samt landskapsbild (utom för påverkan på Nationalstadsparken) bedöms planförslaget ge möjlighet
till märkbart positiva konsekvenser, medan jämförelsealternativet
bedöms ge små positiva konsekvenser. Framförallt den nya stadsparken i planförslaget ger goda möjligheter till att förbättra spridningssambanden mellan Nationalstadsparken och Hjorthagsberget,

Det är framförallt utbyggnaden i vatten som inverkar på riksintressena. Vad gäller Gasverksområdet som värdekärna i riksintresset
Stockholms stad, så är det utläsandet av produktionslinjen som
bedöms riskera att påverkas negativt. Vad gäller riksintresset Nationalstadsparken är det främst utblickar från Fisksjöäng (i Nationalstadsparken) mot Lidingö som bedöms påverkas negativt i viss
grad samt det visuella mötet mellan Nationalstadsparken och den
nya bebyggelsen vid Husarviken.
Jämförelsealternativet bedöms ge mer omfattande negativa konsekvenser än planförslagert med avseende på påverkan på riksintres-

Tabell 4. Samlad bedömning.
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i ett område som idag har mycket svaga samband. Att förorenad
mark inom området saneras samt att god dagvattenhantering tillskapas ger bra förutsättningar för en sammantaget god vattenkvalitet på lång sikt. Det ﬁnns dock en risk för att vissa kvalitetsfaktorer
kan försämras och med anledning av Weserdomen innebär detta en
risk för märkbart negativa konsekvenser kopplat till vattenkvalitet.
Nollalternativet bedöms för de ﬂesta aspekter ge oförändrade
konsekvenser i förhållande till nuläget. För aspekterna förorenad
mark, kulturmiljö samt naturmiljö bedöms nollalternativet ge små
negativa konsekvenser.
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8.2 Kumulativa effekter
Kolkajen gränsar till Ropsten, som är en viktig knutpunkt för kollektivtraﬁken. Här sker omstigning mellan tunnelbana, bussar, Lidingöbanan (spårväg) och pendlarparkering för bilar.
Ropsten ingick tillsammans med Kolkajen i start-PM maj 2015.
En del avgörande frågor närmast Ropsten om bl.a. kollektivtraﬁk
kvarstår dock och därför kommer detta område beskrivas i en separat detaljplan när förutsättningarna blivit klarlagda. I och med
den pågående Sverigeförhandlingen ﬁnns ﬂera osäkerheter kring
hur området kring Ropsten kommer att utvecklas. Bl.a. diskuteras
utfart från Östlig förbindelse samt möjlig förlängning av tunnelbanan till Lidingö.

Vilka miljökonsekvenser som utvecklingen av Ropsten medför
beror på hur området utvecklas i kommande detaljplan. Vilken påverkan som uppstår på Kolkajen-området är också avhängigt hur
Ropsten utvecklas.
Ifall Ropsten byggs ut med bostadshus, verksamheter och service
samt ifall traﬁknoden i Ropsten utvecklas kan det tillkomma buller
från spårväg, tunnelbana och eventuellt mer biltraﬁk. Planområdet för Kolkajen exponeras då för varierande bullerpåverkan från
Ropsten-området, beroende på framtida utbyggnadsinriktning där.
Eventuella bostadshus och andra byggnader i Ropsten utsätts då
för de höga bullernivåerna från traﬁken, samtidigt som de kan utgöra bullerskärm mot byggnaderna i Kolkajen.
I det fall högre bebyggelse koncentreras vid Ropsten blir stadsbildens övergång till nationalstadsparken stegvis. Ny hög bebyggelse
runt Lidingöbron sätter an tonen för Ropstens nya stadsbild. Samtidigt kan hög bebyggelse vid Ropsten skärma av vyn mot Lidingö
från nationalstadsparken. Beroende på hur husen placeras och utformas kan möjligheterna till utblick ökas respektive minskas.
Ropsten ligger närmare utpekade riskkällor såsom Lidingövägen
och Värtanverket och nya riskkällor kan även tillkomma i Ropsten-området, beroende på hur området utvecklas. I planeringen
av Ropsten behöver hänsyn tas till Kolkajen samt de förutsättningar som det området skapar för Ropsten.
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Kolkajens och Ropstens utveckling kan tillsammans bidra till bl.a.
ökade bullernivåer och till att områdets landskapsbild ändras. Hur
omfattande konsekvenserna blir av utvecklingen av både Kolkajen och Ropsten är oklart i dagsläget. Detta eftersom Ropsten kan
utformas på många olika sätt i framtiden bl.a. med anledning av
pågående utredningar för tunnelbana, vägtraﬁk samt utvecklingen
av den nya bron mellan Ropsten och Lidingö.
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8.3 Måluppfyllelse
Konsekvenserna har utvärderats gentemot relevanta nationella
miljökvalitetsmål. Underlag för analysen är de konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i tabellen nedan.
Under 2013-2014 har Norra Djurgårdsstadens ambitioner när det
gäller hållbart stadsbyggande konkretiserats i ett antal strategier,
stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål för områdets långsiktiga utveckling vilket beskrivs i dokumentet Hållbar stadsutveckling
i Norra Djurgårdsstaden.
De fem strategierna för hållbar stadsutveckling kan tillämpas på
ﬂera nivåer, för Norra Djurgårdsstaden som helhet, ett delområde,
en bebyggelseetapp eller en enskild byggnad. Levande stad fokuserar på människan genom formandet av en attraktiv och levande
stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden som ger underlag för hållbara transportsätt. I Norra
Djurgårdsstaden skapas ﬂexibla och robusta lösningar som hjälper
oss ta Ansvar för klimat och resurser för att möta en föränderlig

Figur 29. Stadsbyggnadsstrategier för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2016).

framtid. Låt naturen göra jobbet beskriver hur ekosystemen kan
nyttjas för ett rikt växt- och djurliv och för människors hälsa och
välmående. I Norra Djurgårdsstaden stimuleras Engagemang och
lärande för att skapa motivation och förankring på platsen, men
även för att sprida kunskap och erfarenheter.
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9. Fortsatt arbete och
uppföljning
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I kommande skeden behöver ytterligare utredningar göras främst
för aspekterna vattenkvalitet, kulturmiljö/landskapsbild och markföroreningar. Mer information om vad som behöver utredas i ett
senare skede redovisas under ett separat avsnitt under varje aspekt.
Vidare utredningar behövs för att få mer underlag till utformningen
och gestaltningen av området, för att kunna arbeta med att minska
den negativa påverkan, för att säkerställa att människors hälsa inte
påverkas negativt och för att bidra till uppfyllelse av uppsatta mål.
Även påverkan på de två aktuella riksintressena behöver utredas
vidare. Riksintressen ska ha företräde framför regionala eller lokala intressen. Intrång i riksintresse är inte förenat med dispenseller tillstånds¬plikt, men skada på riksintresse är en grund för
läns¬styrelsen att överpröva en detaljplan. Enligt Miljöbalkens 11
kap 10 § ska Länsstyrelsen överpröva en kommuns beslut att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, bl.a.
om beslutet kan antas innebära att ett riksintresse enligt 3 eller 4
kap. miljöbalken inte tillgodoses.
En annan grund för Länsstyrelsen att överpröva en kommuns beslut är om en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap inte följs. Det är
utifrån dagens kunskapsläge oklart hur MKN och olika kvalitetsfaktorer för vatten påverkas av planförslaget och detta behöver
därmed utredas vidare.

Lämpligen integreras uppföljningen av planen i beﬁntliga kontrollprogram samt uppföljnings- och övervakningsprogram i samband
med lagstadgade lov- och tillståndsprövningar och anmälning av
anmälningspliktiga åtgärder. De faktiska bullernivåerna, föroreningshalterna i mark, byggnader och vatten samt planens påverkan
på kulturmiljövärden bör följas upp både under bygg- och driftskedet.
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