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Till dig som sitter i kommunfullmäktige 

 

Avslå kv Månstenen – luften så dålig att barns hälsa hotas 
 

Stockholms Naturskyddsförening råder dig och ditt parti att avslå kv Månstenen intill 
E4:an i Solberga på måndag i kommunfullmäktige. Med en lösningsinriktad inställning bör 
de 60 lägenheterna kunna placeras på annan plats i Solberga där luften inte är farlig.   
 
4 starka skäl som gör att kv Månstenen bör avslås:  
 

1. Luften och bullret är klart hälsovådligt inom planområdet, speciellt för barn som är 
extra känsliga! Vi kan påvisa att partikelmätningar från 2005 visade att nivåerna av 
partiklar (PM10) överträdde Miljöbalkens krav i prognoser där hus nu ska byggas 90m 
från E4:an, se karta nedan. Nyligen gjorda mätningar visar att nivåerna av partiklar 
(PM10) ligger mycket nära gränsvärdet i prognoserna, avverkas träd inom plan-
området blir luften ännu sämre. Barnperspektivet bör väga tungt, kommunen bör 
inte godkänna hus där barnfamiljer ska vistas i skadlig luft intill E4:an.    

 

 
Här visas en unik karta med data från 2005 där ett hus från kv Månstenen är inritat av oss 
nere till vänster.  Huset hamnar inom och intill den röda zon som innebär brott mot 
Miljöbalken och EU:s miljökvalitetsnormer. På kartan syns ett redan inritat L-format hus, 
Akvamrinen1 som ligger inom den röda zonen, detaljplan Akvamarinen1 var aktuell 2005 och 
till denna detaljplan togs det fram en luftutredning där kartan ovan är plockad ifrån1.    

                                                           
1
 Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftkvalitetsutredning (2005:18). Kristallvägen, Akvamarinen 

1, Stockholms stad. SLB-analys. 2005. (kartan hittas på sid. 8).  



 
 

 

2. Stadsbyggnadskontoret har inte alls redovisat i detaljplanen att tidigare ställnings-
tagenden i en närliggande detaljplan, Akvamarinen1, vid E4:an gav besked att bygg-
nation intill E4:an i Solberga stred mot miljökvalitetsnormerna för luft och innebar 
brott mot Miljöbalken (enligt Miljöförvaltningen). Inte heller har Stadsbyggnads-
kontoret varit intresserad av att göra en miljökonsekvensbeskrivning över kv 
Månstenen, trots att den hälsovådliga luften nära E4:an signalerar betydande 
miljöpåverkan gällande risk för människors hälsa.    
 

3. Planförslaget strider, även efter omarbetning, mot Miljöbalken. Vidare strider 
planförslaget mot kommunens eget Miljöprogram om Hållbar användning av mark 
och vatten (kap. 4) och mot de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, 
Frisk luft och Ett rikt växt- och djurliv. Planhandlingarna har inte lyft konflikten mellan 
miljömål och husbyggnation.  
 

4. Flera ekar och tallar med rödlistade arter kommer att avverkas, totalt ska minst ett 
fyrtiotal tal träd bort, men Miljöförvaltningen tror att många fler träd kommer tas ner 
när stora, gamla, träd i skogen skuggar balkonger/uteplatser. Planområdet innebär 
även en viktig ekologisk buffertzon för Solbergaskogen, och alla de träd som nu står 
där hjälper till att fånga upp de ohälsosamma partiklarna från E4:an, se bild nedan. 

 
Allvarliga brister i detaljplanen från start  
Stockholms Naturskyddsförening har varit en av de mest aktiva remissinstanserna i plan-
ärendet och kan meddela att detaljplanen kv Månstenen från startPM och framåt kantats av 
riktigt allvarliga brister2. Denna detaljplan bör ha dragits tillbaka i ett tidigt skede, att avslå i 
kommunfullmäktige på måndag innebär en sista möjlighet att ta ansvar för miljö och hälsa.  
 
För Stockholms Naturskyddsförening 
Anders Tranberg, vice ordförande 
 
 

                                                           
2
 Frågan om luftkvalitet fanns inte alls med i handlingarna till samrådet, trots att det var den mest kritiska 

punkten. När så en luftkvalitetsutredning gjordes tvingades Luftvårdsförbundet revidera siffrorna efter att vi 
granskat utredningen. Inte heller den reviderade utredningen övertygar. Vi granskade även planunderlag om 
naturvärdena och hittade flera brister, även detta underlag reviderades därför.  
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