
Kommunstyrelsen 

Sollentuna kommun 

191 86 Sollentuna 

 

 

 

Dnr 2012/0630 KS 203 

 

Förslag till detaljplan för kv. Hoppet och Tvärbana norr Kistagrenen, Helenelund 

 

Idag ligger det inom kilen mellan motorvägen och järnvägen söder om Svalgången några små 

naturområden. En promenad mellan järnvägsstationen och motorvägen upplevs som relativt grön 

och lummig. Dessa plättar har i sig inga nämnvärda biologiska naturvärden men är ändå viktiga. Även 

små oansenliga naturområden i stadsmiljö ger ett flertal ekosystemtjänster som t.ex. 

dagvattenhantering, bullerdämpning och är en chans till vila och återhämtning för människor. De kan 

ha en stor effekt på människors välbefinnande. 

 

Det har redan försvunnit mycket natur på Stockholms sida av E4:an (under kraftledningen). I och med 

detta detaljplaneförslag och framtida bebyggelseplaner för både kilen söderut och området på andra 

sidan motorvägen försvinner all kvarvarande natur. Det planerade parkstråket mellan bebyggelsen 

räcker inte för att kompensera detta! Detta område är redan i dag missgynnat då tillgången till andra 

grönområden är sämre än i andra kommundelar (Sollentuna sociotopkarta, 2014). Trycket och 

slitaget på andra grönområden i Helenelund ökar också. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående faktum föreslår vi att naturmark sparas i detaljplanen. Är det inte 

möjligt så bör det avsättas mark för natur i andra delar av detta planområde och/eller kommande 

planer söder om. T.ex. kan delar av den planerade bebyggelsen längs Lummervägen utgå.  Mark som 

idag inte är natur (exempelvis grusytor) kan bli det. Generellt så bör det finnas en genomtänkt plan 

och resurser hos kommunen att genomföra åtgärder som på andra platser i kommunen stärker eller 

utvecklar naturvärden. Detta som kompensation för dem sammanlagt stora ytor naturmark som tas i 

anspråk genom alla byggplaner. 

 

 

Dessutom bör den aktuella detaljplanen möjliggöra en ev. framtida förlängning av Tvärbanan och 

inte låsa sig vid att Helenelund för all framtid kommer vara ändhållplats. 
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