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SOLNA STAD 

Mark- och Miljööverdomstolen 
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Angående detaljplan fOr del av Arenastaden inom stadsdelarna 
Järva och Råsunda (Mål nr P 6876-15) 

Arenastaden är ett av Sveriges främsta stadsutvecklingsområden. Inriktningen är, i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Sohla stationsområde 
(Arenastaden), att omvandla industriområdet i anslutning till Solna sMion, till en 
levande stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Närmast 
järnvägsområdet/spårområdet har etablering skett av nationalarenan Friends Arena, 
Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia, ett hotell och 
arbetsplats et/kontor. Innanför dessa byggnader och anläggningar, skyddade från 
buller från järnvägen, uppförs 1000 bostäder inom ramen för antagna och 
lagakraftvunna detaljplaner. De bostäder som redovisas i den detaljplan, som nu är 
föremål för prövning hos Mark- och miljööverdomstolen, innebär ytterligare 600-
700 bostäder i Arenastaden. 

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockhobnsregionen. I januari 2014 
träffades avtal i den s k StockholmsförhandJingen 2013 om utbyggnad av 
tunnelbanan i Stockholmsregionen mellan Staten, Stockhobns läns landsting, 
Stockholm, Solna, Nacka och järfalla kommuner. Statens syfte med utbyggmden av 
tunnelbanan var att öka bostadsbyggandet och förbättra kapaciteten i 
kollektivttaflksystemet för att möta den kraftiga bcfollOlingsökningen i 
Stockhobl1sregionen. 

För Solna stads del innebär avtalet att staden åtar sig att bygga 4 500 bostäder inom 
den nya tunnelbanans influensområden vid dc nya stationerna i Hagastaden och 
Arehastaden (bilaga 1). Av de 4 500 bostäderna utgörs 600 - 700 av bostäder, som 
finns i den aktuella detaljplanen. Att dessa bostäder kommer till stånd är därför helt 
avgörande för att Solna stad ska kWlna leva upp till det åtagande som staden har 
gjort i avtalet inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Inom 
influensområdet vid Arenastaden finns inga andra ytor som lmn bebyggas för att 
ersätta bostäderna i den aktuella detaljplanen. Alternativet att fullgöra stadens 
åtagande om bosräder på annan mark i Arenastaden finns således inte. 

Det är inte heller möjligt att utöka antalet bostäder inom tunnelbanans 
influensområde i Hagastaden. Där planeras för drygt 3500 nya bostäder. Att inom 
området inrymma ytterligare bostäder är inte realistiskt. Alternativet att ersätta 
bostäderna i den aktuella detaljplanen genom att utöka antalet bostäder inom 
Hagastadens influensområde finns därför inte heller. 
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Staten infordrar lIe gånger per år från staden en redovisning över hur staden 
uppfyller sitt åtagande om bostadsbyggande i aQslutning till tunllelbaneutbygganden 
(bilaga 2). 

Behovet av ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen, kopplat till Solna stads 
åtagatide om bostadsbyggatide inom den kommande tUll!lclbanans 
influensområden, i.ru:iebär att den aktuella detaljplahens genomförande måste anses 
h. ett starkt al\m1int intresse. 

Solna den 2 november 2015 

~~~ 
Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Regeringskansliet 

Uppföljning av åtaganden i enlighet med 2013 års 
Stockholmsförhandling - augusti 2015 

Inledning 
Staten är enligt humdavtalet för 2013 ars Stockholms förhandling ansvarig för 

uppföljning ,,- avtalets genomförande och årlig rapportering till regeringen. I 
Huvudavtalets anges att: 
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"Pmtema iir ÖIJeJr.J1.f OIJJ all s!a!ell allSl'amrflir ltppfliljllillg odJ tidig mppO/te/illg !i/I,"gf/illgm (//J 

---l AIi!ale!s gwoJJJ!ijmllde. Uppflil;ilillgm illllqa!!arAIi!ale!, e/1C1I!1Ie/la iilldlillgar odJ !il/iiggstll,!al 

(//,seellde sr//!lil !1I/1IIe/bm/O",as lt!0'g1!,lIad SOJJJ ökal bos!ads0:ggallde ocb ekolloJJJi i Projek!e!, 

.!illaIlJi,,;lIg, StlJJJlJiillsekolloJJJisk lIy!!a, wJJJ!!riillgse/ska!!""s ltlji!ll at'b eUek!,,: Uppfoljllillgm 
sker !ntial- odJ å/J/lis brIScm! p,/ ali blaJ/d (//I/W! KOJJI/JJltJJen/{1 ocb Lallds!iJJg'! ;JJsili,,1 

fr!do/1is/Jillg ", 

Redovisningen ska omfatta antalet påbörjade och f.-irdigs tällda lägenheter inom 

ramen för avtalet, det avser all tså detaljplaner S0111 antagits fr.o.m. 2014. 
I(ol11tlluncrna ska även kOlTIll1cntcra jän1förc1sc lTIcllan den insända redo\~i sningcn 

och de åtagande som finns i avtalen. 

Solna stad ska enligt hm'ud,,-talet bygga 4 500 lägenheter inom ramen för 

tunnelbanans influensonuådc. 

Solna stad kommer därmed att tre gånger om året dels att redm-isa hur många 

bostäder som beslutats genom anal eller principöverenskommelser, dels om hur 

många bostäder som beslutats genom antagna detaljplaner i nya tunnelbanans 

influcnsOlnrådc. 

E n gång om året redovisas så,-äl faktiskt antal påbörjade bostäder, som antalet 

fardigställda bostäder i nya tunnelbanans influensområde, där detaljplanen/ 
detaljplanerna antagits under 2014 och framåt. 

SOLNA STAD 
Stadsledningsförvaltningen 
17186 Solna 
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Påbörjade detaljplaner inom influensområdet 
Utöver den redovisade redan antagna detaljplanen, så har kommunstyrelsen i Solna 

påbörjade eller beslutade detaljplaneuppdrag för nedanstående områden med 
bostadsbebyggelse inom lunneibanans influensområde. 

1. Principö"erenskommelse och detaljplanuppdrag för Haga 4:28 och 4:44 

inom området Karolinska Institutet - 200 Igh för student- och 

forskarbostäder. De/al;p/allell bar efter SOlll/llaml ,mi/ II/e på sall/IY/d (/Oll/ 

allgllS/i). 

2. D etaljplaneuppdrag a,'seende Nona Hagastaden inom östra Karolinska 

sjukhusområdet - 3000 Igh. Plvgmll/ Jo;' de/al;p/all il,. II/e på .fllll/råd. 

3. Principöverenskommelse och detaljplaneuppdrag för In' Ballongberget, 

Frösunda/ Arenastaden - 160 19h. Dc/aljp/alleJIppdmg bargells. 

4. Principöverenskommelse och detaljplancuppdrag för kv Bellona, 

Vasalund - 65 tillkommande 19h. De/al;p/allell barJiilr SOIlI/IIa/WI l'aI7/ II/e på 

sall/IY/d (/Oll/ ;III/i). 

Det tillkolmner troligen ytterligare objekt under hösten 201 5. 

Påbörjade och färdigställda bostäder inom influensområdet 
Inga bostäder är påbörjade och därmed inte heller några f.-irdigställda. 

Bedömningen är att förutsättningarna i avtalet om tunnelbanan - 4500 Igh -

kommer att uppnås i tunnelbanans influensområde. 

Finansiering 
Solna stad avser att fullgöra sitt finan sieringsåtagande om 600 miljoner kronor i 
enlighet med avtalet. 

I<.ristina Tidestav 

Stadsdirektör 
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