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HANDLINGAR

Till förslaget hör ptankarta med bestämmelser, illustration, genomförandebeskriv-

ning samt denna beskrivning.

PLANENS SYFTE

Planens syfte är att i sÖdra delen av kv Sadelplatsen möjliggöra uppförandet av ett

kontors- och parkeringshus, som skall inrymma Jaguars svenska huvudkontor samt

försäljningsytor och verkstad. I byggnaden skall även inrymmas parkering som

skall kunna disponeras av Statoil och Scandic Hotel.

PLANDATA

Läge

Planomrädet är beläget på södra delen av Ulriksdalsfiiltet och gränsar i norr till
NCC:s p-hus, som är under uppförande och i söder till Statoils/Scandics anlägg-

ning vid Järva krog. Österut gränsar omrädet mot Uppsalavägen/M och i väster

till ICA:s huvudkontor i kv Startboxen.

AreaI
Planområdets areal uppgar till ca 0,6 ha.

MarkägoförhåIlanden
Fastigheten Järva 2:2 ägs av Solna stad, men del av fastigheten (södra delen av kv

Sadelplatsen) har överlåtits på Jaguar Sverige AB, Startboxen 3 ägs av NCC

Fastigheter AB och Tanken 1 ägs av kommunen och upplåts med tomträtt till
Svenska Statoil AB.
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TIDIGARE STÅLLNINGSTAGANDEN

översiktsplan
I översiktsplanen för Solna, antagen av kommunfullmälctige L99t, ingär området
inom "befintlig utbyggnad med mindre kompletteringsmöjligheter".

Detaljplaner
För området gällande detaljplan är antagen av kommunfullmäktige den 28 april
t997.

rönursÄTTNTNGAR ocH FöRÄNDRINGAR

Befintliga förhållande

Området ingår i detaljplanen för kv Startboxen mm, som antogs av kommunfull-
miiktige 1997.I detaljplanen fanns en kontorsbyggrätt, vilken skulle träda i kraft 5

år senare, men som efter särskilt kommunfullmäktigebeslut togs bort i samband

med regeringens prövning av planen. I dag disponeras området som markparkering
av Statoil och Scandic Hotel, enligt äldre arrendeavtal.

Befintlig bebyggelse

Angränsande bebyggelse inom kv Startboxen utgörs idag av tvä kontorsbyggnader

med mellanliggande parkeringsdäck i fyra plan. Det norra kontorshuset är 4-7

våningar och det södra fu 4-6 våningar. Sedan p-däcket med sin prefabstomme

monterats ner skall mellan de två kontorsbyggnaderna istället uppforas en ny

sammanbindande kontorsbyggnad, som mot Vallgatan blir 7 våningar med de två

översta indragna på likartat sätt som de befintliga byggnaderna. Byggnaderna är

utförda i rött fasadtegel med viss överbyggnad av glas och plåt.

Parkeringsdäcket i kv Startboxen, är under återuppförande i nytt läge på norra
delen av kv Sadelplatsen. Däcket som har halvplansförskjutningar, får ytterligare

ett halvt våningsplan, förlängs något och förses med tak. Mot Vallgatan har p-
däcket en höjd av 4 ganskaläga våningar med tak över översta planet. Nya fasad-

murningar i tegel utförs.

Kv Tanken är bebyggt med ett nyupprustat Scandic-hotell i 11 och 4 våningar samt

en garagedel med 2 plan. Hotellbyggnaderna har fått ny fasadbeklädnad av skiv-

material i två ljust gråvita färgtoner med blå accenter. I kvarterets norra del har

Statoil en envånings bensinstation med butiksdel och stort skärmtak.

Planerad bebyggelse

Planförslaget redovisar en byggnad med en kontors- och försäljningsdel i 6

våningar omfattande ca 5.500 m2, samt ett parkeringshus i 5 plan förbundna med

invändiga ramper. P-husdelen, som i norr gränsar till NCC:s nyuppförda p-hus,

inrymmer verkstad för Jaguar samt 204 p-platser, varav Scandic Hotel och Statoil

avses få arrendera 1.4O platser nattetid och 50 platser dagtid. Översta våningens p-

yta redovisas utan tak, vilket ger en hushöjd eller övre kant, som il ca 2 våningar

lägre än kontorsdelen, vilket kommer att upplevas som en välgörande hÖjdskillnad

inom den annars ganska kompakta huskroppen.
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Entr6 till kontors- och försätjningsbyggnaden sker från Järvavägen, liksom infart
till p-husdelen. Projektet avser en prestigebetonad utställningsbyggnad för Jaguar-

bilar och de nedersta tvä våningarna är tänkta att utföras tämligen uppglasade, för
att exponera bilar mot Järvagatan och Vallgatan.

Byggnaden kommer att utföras i ljust fasadmaterial och ett form- och fasadspråk

som avses samspela med Scandic-hotellet, samtidigt som intrycket av hotellets

stora, ljusa och synliga byggnadsvolym tonas ned. Kontorsdelens svängda tak, som

inrymmer tekniska utryfiImen, tar upp takformer som återfinns i både hotellbygg-

naden och NCC:s p-hus. P-delens fasader avses få en lättare karaktär med t ex

utvändiga spalj6er.

Byggnadens känsliga läge innebär att stor vikt skall läggas vid utformningen.

Utformningsbestämmelser angående reklams§ltars placering m m är införda i
planförslaget med hänsyn till det exponerade läget intill E4 och vid National-

stadsparken.

Geotekniska förhållanden

Undergrunden utgörs av lera. Mäktigheten varierar mellan ca 3 - 10 meter. Leran

är i stort sett "normalkonsoliderad", vilket innebär att den deformeras (samman-

pressas) vid ökande belastning i form av t ex fyllning eller grundvattensänkning.

Dräneringar som kan komma att påverka grundvattennivån får inte utföras.

Inför byggstart måste klarläggas att schakter, pålningar m m ej påverkar bullerval-

len. Samråd skall ske med vägverket.

För ny dagvattenledning och andra nya ledningar aktualiseras med stor sannolikhet
jordförstärkning med kalk-cementpelare. Eventuellt även för nya ytor samt

schakter.

Radon

Enligt översiktlig radonriskkarta, framtagen 1994 av MRM Konsult AB, klassas

området som lågriskområde.

GATOR OCH TRAFIK

Kollektivtrafik
På Vallgatan passerar linje 509, som trafikerar Danderyd-Bergshamra-Ulriksdal-

Solna C-Brommaplan samt linje 503, som trafikerar Ostra Bergshamra-Bergs-

hamra C-Ulriksdals begravningsplats-Ulriksdals station. På E4 finns hållplatser för

flygbussar till Arlanda och ett flertal linjer från norr in mot Karolinska sjukhuset

oitr Stocttrolm. På Enköpingsvägen passerar linje 175 mellan Danderyds sjukhus-

Vällingby samt lide 540 mellan Universitetet och Vällingby. Ulriksdals pendel-

tågsstation är belägen ca 500 meter västerut.

Trafik och parkering

Vallgatan ansluter till Ulriksdals trafikplats, som idag är hårt belastad' Gatan, som

samtidigt utgör en entr6 till den framtida bebyggelsen på Ulriksdalsfältet, ger idag

en trist och överdimensionerat intryck" För att förbättra trafiksituationen och
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forsköna gatan kommer en rondell att byggas vid korsningen med Järvavägen.

Gatan förses med trädrader på båda sidor, mittremsan görs genomgående och norr
om rondellen rätas gatan upp och fortsätter rakt fram till mötet med befintlig väg

bort mot Ulriksdals station. Rondellens läge i gafurummet förstärks genom plante-

ring av högre och smalare träd än i raderna, förslagsvis pyramidek. För att rondell
och g/c-väg väster om Vallgatan ska kunna inrymmas på gatumark omfattar planen

ett mindre intrång i kv Startboxen, som dock inte påverkar den planerade kvarters-

infartens utformning eller funl«ion.

Järvavägen rätas ut något mellan vägporten under E4 oeh rondellen, vilket ingick
redan i planen för kv Startboxen.

Parkering skall utföras enligt Solnas parkeringstal 18 platser/1000 m2 lokalyta,

varav 3 för besökande.

STÖRNINGAR

Vid planarbete år 1990 för kv Järvakrogen söder om Enköpingsvägen, med jäm-

förbart läge, utfördes beräkning av trafikbuller, avgaser och partiklar.

Buller
För det föreslagna kontorshuset i kv Sadelplatsen anges i bestämmelse att fasader

skall utföras så att ekvivalentnivån inomhus uppgår till högst 40 dB(A), vilket
klaras med tung fasad och ljudisolerade fönster.

En särkild bullerutredning utfördes 1997 för att redovisa eventuell påverkan inom

Nationalstadsparken öster om E4. För aktuellt område kring Mellanjärva gård och

Kvarnkullen redovisas befintliga bullernivåer om 60 - 75 dB(A). Tillkommande

bebyggelse orsakar p g a fasadreflexer en bullerökning som understiger 1 dB(A).

Avgaser

Avgashalterna i trafikkorsningen söder om planområdet är höga. Planbestämmel-

serna tillåter ej luftintag i fasader som vetter mot 84, utan skall placeras mot
Vallgatan.

Partiklar
Partikelhalten i luften iir hög vid fasader som vetter mot trafiklederna. Ventila-
tionssystem skall förses med filter som tar bort partiklarna.

Förorenade massor

I den befintliga bullervallen utmed E4 kan förorenade massor ingå. Innan eventuell

schaktning i vallen sker skall markundersökning utföras.

RISKANALYS

Vid bebyggande av tomten måste hänsyn tas till Statoils befintliga bensinstation på

andra sidan Järvavägen. Avståndet mellan byggnad och påfyllningsställe för
tankbil måste enligt sprängämnesinspektionens regler uppgå till minst 25 m, vilket
planförslaget uppfyller efter viss jämkning av uppställningsplatsen för tankbil.
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Transporter av farligt gods

Tillåts och sker på såväl E4, E18 som Vallgatan.

TEKNTSK rÖnSÖnrNn'*C

Vatten och avlopp

Fastigheten skall anslutas till stadens ledningsnät. Befintliga ledningar inom
området måste flyttas.

Ifärrvärme
Fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet"

EI
Befintliga elkablar flyttas till u-område på förgårdsmark

Tele

Öster om Vallgatan och nolr om Järvavägen ligger en stor rikskabel för tele-

förbindelser norrut. Kabeln är svår och dyr att flytta och föreslagen byggnad avses

grensla kabeln, som kvarligger på u-område.

Avfall
Källsortering skall tilliimpas och inriktningen skall vara att minska sopmäingderna

och öka återvinningen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Kommunen skall vara huvudman för allmän plats inom planområdet.

Detaljplanens genomförandetid skall vara 10 år från den dag då planen vinner laga

kraft.

För övriga administrativa frågor hänvisas till genomforandebeskrivningen.

Per Linder
stadsarkitekt

Inga Borja
plantekniker
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SAM NÅOSUNNDLING

GENOMFO RANDEB ESKRIVNING

Detaljplan för del av

kv Sadelplatsen
inom stadsdelen Järva i Solna, upprättad i november 1998

Genomförandebeskrivningen beskriver de ekonomiska, tekniska och administrativa
konsekvenserna som detaljplanen medför samt de åtgiirder som måste vidtas för att
den föreslagna bebyggelsen och andra förändringar i omradet skall komma till
stand.

ORGANISATORISKA TNÅCON

Detaljplanens syfte

Planens syfte iir att möjliggöra uppforandet av byggnad för kontor och parkering. I
det sex våningar höga kontorshuset skall bl.a. inrymma Jaguar Sverige ABs
huvudkontor samt försiiljningsytor och verkstad.

Iluvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för allmåin plats inom planområdet.

Genomförandetid
Detaljplanens genomft)randetid skall vara 10 år räknat från den dag detaljplanen vin-
ner laga kraft. Detta innebär att bygglov, rivningslov och marklov skall sökas inom
10 år. Därefter finns ingen garanterad rätt att erhålla bygglov m.m.

Tidsplan

Detaljplanen beriiknas kunna antas av kommunfullmiiktige under våren 1999"
Byggstart kan därefter ske. Byggtiden beråiknas till ca Ll månader.

Markägoförhållanden
Planomradet ber<ir dels fastigheten Jäwa 2:2 som ägs av kommunen, dels fastig-
heten Startboxen 3 som ägs av NCC Fastigheter AB och dels fastigheten Tanken 1

som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt till Svenska Statoil AB. Den del
av färva 2:2 som omfattas av planområdet har förvåirvats av Jaguar Sverige AB
enligt avtal godkåint av kommunfullmiiktige den 31 augusti 1998.
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FAS TIGHETSRIiTTSLIGA TNÅCON

Avstyckning från Jåirva 2:2 skal7 ske av det berorda området.

De delar av Startboxen 3 och Tanken 1 som utgörs av allmän plats för huvudgata
respeklive lokalgata skall genom fastighetsreglering överföras trllJäwa2:2.

Omräde som betecknas u skall vara tillgängligt för allmänna underjordiska led-
ningar. Irdningsrätt skall upplåtas till förmån för respektive berdrd ledningshava-
re. Berörda ledningar ägs av Telia AB, Vattenfall Huvudsta Elnät AB, Solna
Vatten AB och Vasakronan AB.

TEKMSKA TNÅCON

Den telekabel som iir belägen i västra delen av planområdet kommer att ligga kvar
under byggnaden men s§ddas på ett betryggande sätt. Tomrör är forlagt utanför
byggnaden längs Vallgatan för att underlätta en framtida flyttning. I södra delen av
p.Janområdet finns ledningar för vatten och avlopp. Dessa ledningar måste flyttas.
Aven elkablar som passerar planomradet mellan Vallgatan och Uppsalavägen skall
flyttas.

För att utföra bebyggelsen krävs att Jåirvavägen flyttas något söderut och att kors-
ningen med Kolonnvägen/Vallgatan byggs om. De åtgiirderna är reglerade i
gällande detaljplan för kv Startboxen m.m. som vann laga kraft den 12 februari
1998. Den detaljplanen reglerar även ombyggnaden av Kolonnvägen nomrt mot
[Ilriksdalsfiiltet.

Planområdet utgörs idag till större delen av en parkering som är upplåten med
arrende till Svenska Statoil AB. Enligt köpeavtalet mellan kommunen och faguar
skall Jaguar lillgodose Statoils och Scandic llotells parkeringsbehov meÅ ca I25
platser i det nya parkeringshuset. Gatuköket i södra hörnet av planområdet har en
markupplåtelse som innebär att kommunen efter den 31 december 1997 har rätt att
flytta gatuköket till annan plats.

EKONO1VtrSKA FRÅGOR

Avtal
Jaguar Sverige AB förvärvade den berörda delen av Jiirva 2:2 erilrgt avtal godkiint
av kommunfullmiiktige den 31 augusti 1998. Ett siirskilt exploateringsavtal skall
upprättas mellan kommunen och Jaguar Sverige AB. Avtalet skall reglera genom-
förandet av detaljplanen.

Intrånget på fastigheten Tanken L som ombyggnaden av Järvavägen medför är reg-
lerat i avtal med tomtråffshavaren Svenska Statoil AB.

Överenskommelse skall triiffas med NCC Fastigheter AB for att reglera över-
föringen av mark från Startboxen 3 trlllärva2:2.

Christer Iruf
Exploateringschef I-ars Gustafsson

Exploaterin g sin genj ör
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