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Överklagande av beslut att anta detaljplanen för kv. Grankällan inom stadsdelen Järva, BND 

2015:131 (SBN 2012:651) i Solna Stad 

 

Sammanfattning 
Vi ser gärna att det byggs nya bostäder i kvarteret Grankällan, men vi ställer större krav på hanteringen 

av dagvatten från det planerade bostadsområdet. Stora ansträngningar görs för att förbättra 

vattenkvaliteten i Brunnsviken, men den föreslagna utvecklingen av kv. Grankällan innebär en risk för 

ökad föroreningsbelastning på  Brunnsviken. Därför bör detaljplanen omarbetas.   

 

Klagande 
Haga Brunnsvikens Vänner 

c/o Märta Angert Lilliestråle 

Box 210 

182 06 Djursholm 

 

Haga Brunnsvikens Vänner Yrkande 

Haga Brunnsvikens Vänner, nedan kallat HBV, överklagar Solna stads beslut BDN 2015:131 (SBN 

2012:651) om detaljplanen för utveckling av kvarteret Grankällan och yrkar att Solna Stad åläggs att 

omarbeta planen vad gäller dagvattenhanteringen inom området.  

 

Stora insatser görs för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Varje belastningsökning skall 

undvikas men denna plan riskerar att spoliera det arbetet. Vi är inte emot att det byggs bostäder i 

kvarteret men hanteringen av dagvatten måste avsevärt förbättras.  

 

Vi har tagit del av Dagvattenutredning Grankällan, Järvastaden och konstaterar att föreslagna åtgärder, 

trots föreslagna fördröjningsåtgärder i kombination med gräsklädda diken och LOD-åtgärder, kommer 

att innebära en ökad föroreningsbelastning på Brunnsviken som utgör den lägsta punkten i det 

hydrauliska systemet. 

 

Med hänvisning till ärendets komplexitet begär HBV att krav på en högre grad av dagvattenrening 

tillämpas för hela avvattningsområdet, så att rent vatten kan infiltreras alternativt ledas till de diken 

vilka nedströms kan leda vatten till Brunnsviken. 

 

För Solna Stad och Stockholms Stad är det av stort intresse att Brunnsviken renas så att 

vattenkvaliteten kan bli så bra att Brunnsviken kan utgöra den rekreationsmiljö som planerats.  
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Brunnsviken är sedan länge en belastad miljö och varje åtgärd som kan göras för en förbättring av 

vattenkvaliteten bör göras.  

 

Slutsats 

Ett omfattande arbete pågår för att tillskapa en renare vattenmiljö i och kring Brunnsviken. För att så 

snabbt som möjligt uppnå en förbättring är det av stor vikt att begränsa tillflöden av förorenat 

dagvatten. De föreslagna åtgärderna för Kv. Grankällan är därför otillräckliga och därför bör planen 

omarbetas och utvecklas. 
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