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SOLNA STAD stadsledningskontoret

Gatu- och fastighetskontoretStadsbyggnadsdivisionen
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Fastigheten Haga 2:4 - entrd till Nationalstadsparken

PROGRAM FÖR BYGGNADENS ANVÄNDNING

AIImänna fiirutsättnin gar
Solna stad och Stockholms stad har forviirvat fastigheten Haga 2:4 i Solna, den f d.
flygterminalen invid Brunnsviken norr om Stallmästaregården. Avsikten är att bygg-
naden och platsen ska omvandlas till en tilltalande entre till Hagaparken och National-
stadsparken med information, servering och annan service till parkens besökare.
Byggnaden kan också å betydelse med vidare turistservice. En landskapsomdairing
med betydande reducering av befintliga asfaltytor ska också ske.

Åtgärder och verksamheter i byggnaden liksom markarbeten ska frltmst ske med ut-
gangspunkt från att värna, utveckla och visa Nationalstadsparkens natur- och
kulturvärden. Bäslut om byggnaden och dess användning fattas gemensamt av de bå-
da ägarna.

Syftet med programmet
Programmet ska bl a användas som underlag vid forfrågan till foretag, foreningar och
organisationer som är intresserade av att bedriva en verksamhet i lokalerna.

Programmet anger verksamheter som ska finnas i lokalerna och verksamheter som
lämpligen kan finnas. Programmet ger en grov bild av hur lokaierna kan disponeras
för verksamheterna. Samtidig är programmet flexibilitet så att en diskussion med ut-
gangspunlt fran olika intressenters egna idder kan äga rum.

Ekonomiska ftirutsättningar
Vissa verksamheter i byggnaden forutsätts ge en sådan avkastning att åtminstone
kostnaderna for fastighetens ombyggnad och drift finansieras. Frågor om projekte-
ring, finansiering och genomforande av åtgtirder blir foremål flor forhandling.

Anläggningens karaktär och namn
Byggnaden ska i hög grad vara tillgiinglig for allmänheten och dess kommersiella in-
slag fär inte dominera. Det innebär bl a att något visst kommersiellt foretag inte ska
ge namn åt anlaggningen. Ett namn på anläggningen ska skapas och en sslt designas
for placering på byggnaden. Arbetsnamnet är f n: "NATIONALSTADSPARKEN -
Entrd Haga".

Administrativa ftirutsättnin gar
Olika modeller iir tänkbara. Ett alternativ är att en rörelseidkare hyr hela byggnaden
och sköter all verksamhet där. Förutsättningarna for den kommunala informations-
verksamheten och allmänhetens tillgång till lokalerna måste regleras i avtal. Möjlighe-
ter för flera hyresgäster att samtidigt verka i olika delar av byggnaden kan också dis-
kuteras.
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Etapp I. Ombyggnad och markåtgärder. Tidplan.
Byggnadens nuvarande brister och en ny verksamhet kräver omfattande upprustning,
ombyggnad och nyinredning. I detta program redovisas inte vilka åtgiirder som kom-
mer att behövas. Lämpliga byggnadsåtgärder kommer att diskuteras och beslutas i
samråd med den kommande hyresgästen och rörelseidkaren.

Under etapp I florutsätts att en stor del av nuvarande p-platser tas bort och ersättas
med gräs och planteringar. Åven vissa andra yttre åtgarder ska utforas så att platsen
ger ett trevligt intryck.

En ombyggnad av lokalerna ska ske och en verksamhet avses vara i gång till somma-
ren under kulturhuvudstadsåret 1998 enligt de uttalade politiska avsikterna. En ny
verksamhet kräver bygglov och inre ombyggnader bygganmälan.

Etapp If. Omdaning av yttre miljö och vägar. Fysisk planering och tidplaner.
Etapp II innebär en omfattande omdaning av den yttre miljön. Den florutsätts ske ef-
ter att Norra Länkens tunnelarbeten utforts och i samband med en omdaning av
ytvägnätet. Innan dessa arbeten påborjas ska Solna kommun upprätta detaljplan och
Vägverket arbetsplan.

Kommunens detaljplan ska omfatta ett område med delar av Uppsalavägen, delar av
Hagaparken, Stallmästaregården och den aktuella fastigheten Haga 2:4.I detaljplanen
kommer även att ingå de ramptunnlar for Norra Liinken och en ny järnvägsbro med
gång- och cykel6ro, som redan regleras av detaljplan. För fastigtreten iFra{a 2:4 med,
ny entrdfunktion kommer detaljplanen att behandla besöksparkering och angöring for
turistbussar, körvägar for bilar, hållplats for bussar samt gångvägar, cykelvägar, gräs-
och planteringsytor samt strandområdet med eventuell brygga for turistbåtar. Inom
området kan det också bli aktuellt att utfora ett entrömotiv i enlighet med den nyligen
avgjorda tävlingen om entrder till Nationalstadsparken. över huvud taget är det vik-
tigt att landskapsplaneringen sker på eff sätt som dels gagnar parklandskapet runt
Brunnsviken och dels bidrar till en representativ stadsinfart.

Detaljplanearbetet har återupptagits efter ett avbrott. Planarbetet utfors av stadsarki-
tektkontoret i Solna i nära samarbete med bl a stadsbyggnadskontoret i Stockholm
och Vägverket. Ett fornyat plansamråd beräknas ske under hösten 1997 och en anta-
gen plan beräknas finnas undervåren 1998.

Enligt Vägverkets senaste tidplan ska arbetsplan for Norra Länken fastställas somma-
ren 1998. Byggstart for tunnlarna beräknas ske runt årsskiftet 1998199 och for ytväg-
nätet tre år senare dvs år 2001. Norra Länken beräknas öppnas for trafik år 2003 då
även ytvägnät och landskapsomdaning som helhet bör vara klara.

t

L

2Dokument: fNfREHaC.Ot



:L

Utveckling av information till besökare
Berörda kommunala forvaltningar ska utveckla den information som ska finnas i
byggnaden. Kontakter kommer att tas med länsstyrelsen, markägare i Nationalstad-
sparken och med olika foreningar och organisationer i denna fråga. Det kan på sikt
innebära att ett omfattande informationsmaterial succesivt tas fram.

Till kulturhuvudstadsåret 1998 avses ett begränsat material tas fram. Id6er har lagts
fram om:

a) Konstnärligt utformad modell över Nationalstadsparken idag,
b) Historisk bildutställning om området kring Norrtull,
c) Framtida planer och visioner om Nationalstadparkens utveckling,
d) Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden i CD-rom,
e) Kartor och broschyrer,

0 Specialbibliotek och litteraturöversikr,
g) Information om aktuella händelser och evenemang i Nationalstadsparken
h) Allmän information om kulturhuvudstadsårets aktiviteter
D Allmän turistinformation i övrigt.

Teknisk utrustning mm
Lokalerna kan behova utrustas med modern informationsteknologi och audiovisuell
utrustning for att ge möjlighet att presentera informationen på ett effektivt och tillta-
lande sätt. Omfattningen och kvalitdn diskuteras inte i detta program.

Besöksservice
Det är önskvärt att särskild personal med arbetar i lokalerna som kan ge en god servi-
ce till Nationalstadsparkens och Hagaparkens besökare och turister i äilmaniret. Möj-
lighet till samverkan med personal lor servering och annan verksamhet bör utnyttjai.
Utan särskild personal bedöms dock inte information och allmåin besökservice kunna
fungera väI. Endast delvis kan personal ersättas av avancerad informationsteknik.
Teknisk utrustning, informationsmaterial och utståillningar kräver dessutom tillsyn.
Behovet av personal presiceras inte närmare i detta program.

Öppna verhsamheter och fiireningsliv
En öppen karaktär och livfull atmosfiir eftersträvas. Enskilda och grupper ska kunna
samlas och ta del av information i lokalerna. Föreningar och organisationer med an-
knytning till Nationalstadsparken avses ges möjligheter att bedriva verksamhet här
såsom möten, presentation av information mm.

t'Resa stenft-motivet
En tävling om entrder till Nationalstadsparken har nyligen avgjorts. Det vinnande for-
slaget lanserades under mottot: "Resa sten". Förslaget innåller bl a ett monumentalt
granitblock med inskriptioner. Tanken åir att ett flertal likartade entrder ska utföras i
enlighet med denna id6. Den aktuella entrdn på fastigheten Haga Z:4 har ofta nämnts
som låimplig plats.
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A. Verksamheter och funktioner som ska finnas i lokalerna:
l. Icke-kommersiell del :
o Samlingsplats och väntutryrnmen
o Permanenta och tillfiilliga utställningar
o Exponering av aktuell och lokal information
o Plats for informationsbroschyrer och annat material
o Toaletter for allmänheten och skötrum
o Hiss till suterrängvåningen

2. Kommersiell del'.
o Cafe eller enkel matservering.
o Biljettforsäljning för evenemang, guidade turer mm.
o Försäljning av souvenirer, böcker, vykort osv.

3. Lokaler med möjlighet till uthyrning:
o Hörsal, samlingssal for ca 80 pers
o Grupprum, arbetsrum i anslutning till hörsal.

B. Verksamheter och funktioner som kan inrymmas i byggnaden:
I. Icke-kommersiell del:
o Videoshow och IT-anläggning
o Omklädningsmöjligheter med effektforvaring for joggare och andra motionärer

2. Kommersiell del:
o Friskvård, gym etc
r Turistbyrå

C. Verksamheter och funktioner utomhus
o En del av befintlig parkering avlägsnas och ersätts med gräs och planteringar
. Entröområdet och terrassen snyggas till
o Uteservering anordnas
o Befintliga sktirmtak for taxiangöring samt olämpliga ssltar tas bort
o Skylt med aniäggningens namn placeras på byggnaden.

Disposition av lokalerna
Lokalerna omfattar ca 630 m2 i entrdvåningen och ca 650 m2 i suterrängvåningen.
Suterrängvåningen har delvis lokaler med begränsat dagsljus och delvis helt mörka
utrymm. Enligt preliminiira skisser kan lokalerna groyt sett disponeras för ovan-
stående funl«ioner enligt följande:
Entrövåning.

Caf6 eller mindre matservering med koksdel caZS} m2
Utstiillning, våintutrymmen, samlingsutrymmen mm ca25} m2
Kontor, arbetsrum etc ca 130 m2

Suterrängvåning
Hörsal med grupprum rlm ca 200 m2
Toaletter, omklädning ca 100 m2
Gym, friskvård mm (mörka lokaler) ca 200 m2

Programskiss
Ritningar - en programskiss - med ovanstående utgångspunkter kommer att utarbe-
tas av fastighetsägarna till grund för fortsatta diskussioner om byggnadens använ_
ding och lokalernas utforming.
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Kontaktpersoner

Jacob Cederström, projektledare
Solna Stad, Stadsarkitel«kontoret
l7l 86 Solna
a 734 2668 Fax 734 2377

Peter Lundevall
Stockholms stad, Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm
- 508 290 30 Fax 508 295 99

Chister Leuf
Solna Staa §taasbyggnadsdivisionen
L7I 86 Solna
8 734 24LL Fax734 2553

Urban Edvardsson
Stock*rolms stad Gatu- och Fastighetskontoret
Box 8311
104 22 Stockholm
3 5082 6227 Fa;5082721s
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