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Principöverenskommelse med Mengus genom Fastighets AB Solna 
Haga avseende utveckling av del av Haga 2:8 

Sammanfattning
Stadsledningsförvaltningen har förhandlat fram en principöverenskommelse med 
Mengus genom Fastighets AB Solna Haga för utveckling av del av fastigheten Haga 
2:8. Fastigheten är belägen inom Kungliga nationalstadsparken. 

Förslaget innebär en utveckling av Markområdet med ny bebyggelse omfattande ca 
25 000 m2 ljus BTA kontor, förbättring och aktivering av parkmiljön, 
tillgängliggörande och aktivering av strandzonen, sammankoppling av gång- och 
cykelstråk, omhändertagande av siktlinjer och utsiktsplatser samt förbättring av 
tillgängligheten till parken över Uppsalavägen. Ambitionen är förbättra 
förutsättningarna för friluftsliv och rekreation genom att tillskapa strandbad, 
utegym, tennis och andra aktiviteter som inbjuder till vistelse i parken.

Stora delar av fastigheten Haga 2:8 är idag påverkad av buller från Uppsalavägen. 
Brunnsviken, som är en del av nationalstadsparken, har en dålig ekologisk status och 
åtgärder behöver vidtas för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken. Mot denna bakgrund anser stadsledningsförvaltningen att det finns 
anledning att ompröva skrivningen som finns i den fördjupade översiktsplanen om 
att upphäva den möjlighet till ny bebyggelse om cirka 25 000 m2 ljus BTA för 
kontor som redan finns inom gällande detaljplan. Ny bebyggelse ska istället nyttjas 
för att förbättra förutsättningarna för naturmiljön och friluftslivet.  

Principöverenskommelsen anger vidare att Mengus ska stå för samtliga kostnader 
avseende utredning, projektering och genomförande på kvartersmark. Mengus ska 
också ersätta Staden för kostnader avseende byggandet av anläggningar inom allmän 
plats genom att erlägga exploateringsbidrag. Med de grundläggande ekonomiska 
förutsättningarna klarlagda anser stadsledningsförvaltningen att arbete med ny 
detaljplan för fastigheten Haga 2:8 kan påbörjas. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner för sin del föreliggande principöverenskommelse med 
Mengus avseende utveckling av kvarteret Haga 2:8 (del av) och ger 
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete i enlighet med 
principöverenskommelsen och denna tjänsteskrivelse.
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Ärendet
Fastigheten överläts, som del av ett större område, av Staten till Solna kommun 
1984. Området överläts vidare av staden till SAS 1985 och bebyggdes under sent 
1980-tal med SAS:s huvudkontor. Parken och befintlig bebyggelse rustades upp i 
samband med byggnationen och Annelunds herrgård med Lings gymnastiksal blev 
byggnadsminne. Inom befintlig detaljplan finns en outnyttjad byggrätt om cirka 
tjugofemtusen (25 000) m2 ljus BTA. Den fördjupade översiktsplanen för 
nationalstadsparken anger att byggrätten i den befintliga detaljplanen ska upphävas.

Fig 1. Utredningsområdet markerat med rött. 

I samråd med stadsledningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen har 
Mengus arbetat fram en utvecklings- och aktivitetsplan för fastigheten. Förslaget 
innehåller en utveckling av markområdet med ny bebyggelse omfattande ca 25 000 
m2 ljus BTA kontor, förbättring och aktivering av parkmiljön, tillgängliggörande 
och aktivering av strandzonen, sammankoppling av gång- och cykelstråk, 
omhändertagande av siktlinjer och utsiktsplatser samt förbättring av tillgängligheten 
till parken över Uppsalavägen. Ambitionen är förbättra förutsättningarna för 
friluftsliv och rekreation genom att tillskapa strandbad, utegym, tennis och andra 
aktiviteter som inbjuder till vistelse i parken. 

Stora delar av fastigheten Haga 2:8 är idag påverkad av buller från Uppsalavägen. 
Brunnsviken, som är en del av nationalstadsparken, har en dålig ekologisk status och 
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åtgärder behöver vidtas för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken. Inriktningen är att ny bebyggelse ska nyttjas för att förbättra 
förutsättningarna för naturmiljön och friluftslivet. I samband med utvecklingen av 
fastigheten ska även det biologiska sambandet mellan Ulriksdal och Hagaparken 
utredas. Denna biologiska länk längs Uppsalavägen är utpekad som svag och 
behöver stärkas. Även anslutningen från Frösunda över Uppsalavägen kommer ses 
över för att skapa en attraktivare entré till området.

Stadsledningsförvaltningen och Mengus är överens om en kostnadsfördelning under 
planeringen och genomförandet av projektet, som innebär att Mengus står för 
samtliga kostnader för utredningar och genomförande på kvartersmark. Mengus ska 
också ersätta staden för kostnader för byggandet av anläggningar på allmän plats 
genom att erlägga exploateringsbidrag. Principöverenskommelsen kommer att 
ersättas av ett exploateringsavtal i samband med att detaljplanen läggs fram för 
antagande.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter
Stadsledningsförvaltningen är positiv till det framtagna förslaget till utveckling av 
fastigheten Haga 2:8. Utvecklingsförslaget ligger väl i linje med stadens ambition att 
bevara och utveckla kultur- och naturvärdena i nationalstadsparken samt att 
underlätta utvecklingen av friluftsliv och rekreation. 

Stora delar av fastigheten är utsatt av buller från Uppsalavägen. Brunnsviken har en 
dålig ekologisk status och åtgärder behöver vidtas för att minska föroreningarna och 
förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Det finns därför anledning att ompröva 
skrivningen som finns i den fördjupade översiktsplanen om att upphäva den 
möjlighet till ny bebyggelse om ca 25 000 m2 ljus BTA för kontor som redan finns 
inom gällande detaljplan. Ny bebyggelse ska istället användas för att förbättra 
förutsättningarna för naturmiljön och friluftslivet.

Förvaltningen ser positivt på fastighetsägarens ambitioner att förbättra områdets 
rekreativa värden, där även stadens önskemål om ett strandbad har kunnat till-
godoses. Det underlag som tidigare har tagits fram av tekniska förvaltningar ska 
ligga till grund för arbetet. 

Överenskommelsen innebär att Mengus tar den ekonomiska risken för projektet. 
Med de grundläggande ekonomiska förutsättningarna klarlagda anser 
stadsledningsförvaltningen att arbetet med ny detaljplan för det aktuella 
markområdet kan påbörjas.

Kristina Tidestav Ann-Christine Källeskog
Stadsdirektör Exploateringschef
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan 
kallad Staden, och Fastighets Ab Solna Haga (org. nr. 556605-2311), nedan kallad 
Exploatören, har under de förutsättningar som anges i § 5 nedan träffats följande

P r i n c i p ö v er e n s k om m e l s e
a v s e e n de  u t v ec k l i n g  a v  de l  a v  Ha g a  2 : 8

§ 1

MARKÄGANDE 

Exploatören är lagfaren ägare av fastigheten Haga 2:8 inom stadsdelen Haga. De 
delar av fastigheten som nu är föremål för utveckling benämns nedan 
Markområdet. Markområdets geografiska läge framgår av bifogad karta, Bilaga 1.

§ 2

AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL

Markområdet ligger i den Kungliga nationalstadsparken. I enlighet med Solna stads 
översiktsplan och fördjupade översiktsplan för nationalstadsparken är ambitionen 
att värna och bevara kulturlandskapet samt att bevara och förstärka de naturvärden 
som finns i Haga och Ulriksdal. Ambitionen är också att förbättra tillgängligheten till 
nationalstadsparken för allmänheten och att underlätta utvecklingen av friluftsliv 
och rekreation. Nya byggnader och anläggningar får inte skada kultur- och 
naturvärdena och ska vara väl anpassade till natur och befintlig bebyggelse. 

Staden och Exploatören skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs och 
utvecklas i enlighet med denna inriktning. Förslaget innehåller en utveckling av 
Markområdet med ny bebyggelse omfattande ca 25 000 m2 ljus BTA kontor, 
förbättring och aktivering av parkmiljön, tillgängliggörande och aktivering av 
strandzonen, sammankoppling av gång- och cykelstråk, omhändertagande av 
siktlinjer och utsiktsplatser samt förbättring av tillgängligheten till parken över 
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Uppsalavägen. Ambitionen är förbättra förutsättningarna för friluftsliv och 
rekreation genom att tillskapa strandbad, utegym, tennis och andra aktiviteter som 
inbjuder till vistelse i parken, Bilaga 2. 

Stora delar av Fastigheten är utsatt av buller från Uppsalavägen. Brunnsviken, som 
är en del av nationalstadsparken, har en dålig ekologisk status och åtgärder 
behöver vidtas för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken. Mot denna bakgrund finns anledning att ompröva skrivningen som 
finns i den fördjupade översiktsplanen om att upphäva den möjlighet till ny 
bebyggelse om ca 25 000 m2 ljus BTA för kontor som redan finns inom gällande 
detaljplan. Ny bebyggelse ska istället nyttjas för att förbättra förutsättningarna för 
naturmiljön och friluftslivet. 

Bebyggelsen inom Markområdet skall planeras och utformas i enlighet med denna 
inriktning. Exploatören är införstådd med att Staden kommer att ställa krav på att 
bebyggelsen anpassas till den omgivande nationalstadsparken och att bebyggelsen 
håller hög kvalitet avseende såväl arkitektonisk utformning som material. 
Exploatören är medveten om att åtgärder kommer att behöva vidtas för att stärka 
det ekologiska sambandet mot Ulriksdal längs Uppsalavägen som kompensation för 
det intrång i nationalstadsparken den nya bebyggelsen innebär. 

Exploatören är införstådd med att förutsättningarna för friluftsliv och rekreation 
skall stärkas och utvecklas genom att tillskapa strandbad med tillhörande 
faciliteter, utegym, tennis, boule och andra aktiviteter som inbjuder till vistelse i 
nationalstadsparken. 

I övrigt skall följande huvudprinciper gälla:
- Av Exploatören ägd blivande allmän platsmark inom Markområdet skall 

vederlagsfritt överlåtas med äganderätt till Staden.
- Parkering skall i första hand tillskapas i underjordiskt garage på kvartersmark 

inom Markområdet, i andra hand genom avtal mellan Exploatören och annan 
fastighetsägare.

- Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter till området över Uppsalavägen 
skall förbättras.

- Exploatören är medveten om att Staden kan komma att ställa krav på att 
Markområdet skall försörjas med mobil eller stationär sopsug i enskild regi. 
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§ 3

DETALJPLAN

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att en ny detaljplan för 
Markområdet, med i huvudsak det innehåll som framgår av § 2 ovan, tas fram, 
antas och vinner laga kraft.

Om miljö- och byggnadsförvaltningen så önskar skall planarbetet genomföras med 
konsultmedverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen utser plankonsult.

Exploatören skall efter samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen utse 
kvalificerad arkitekt för den projektering som behöver göras i samband med 
detaljplanearbetet.

Exploatören är medveten om att miljö- och byggnadsförvaltningen kan begära att 
ett gestaltningsprogram för Markområdet och omgivande allmän plats skall tas 
fram.

§ 4

EKONOMI, ANSVARSFÖRDELNING MM

4.1. Utrednings- och projekteringsfasen

Exploatören står för samtliga utrednings- och projekteringskostnader som behövs 
för detaljplanearbetet och för att parterna skall kunna träffa exploateringsavtal 
enligt § 4.4 nedan. 

För detaljplanearbete enligt § 3 ovan skall Exploatören träffa ett plankostnadsavtal 
med miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kvartersmark 
Exploatören utför och bekostar projektering inom de delar av Markområdet som 
planläggs som kvartersmark. Exploatören beställer, utför och bekostar erforderliga 
provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av 
efterbehandlingsåtgärder inom den blivande kvartersmarken som följd av den 
planerade exploateringen, samt tar fram en handlingsplan för den fortsatta 
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hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken ska kunna 
användas enligt ändamålet i den blivande detaljplanen.

Allmän plats
Staden utför projektering av kommunala anläggningar inom de delar av 
Markområdet som planläggs som allmän plats. Exploatören skall ersätta Staden för 
Stadens faktiska, verifierade kostnader för planering och projektering av de 
kommunala anläggningarna. Ersättningen betalas efter fakturering från Staden 
senast vid tidpunkten för erläggande av exploateringsbidrag enligt § 4.4 nedan. 

Exploatören bekostar utredningar för att stärka det ekologiska sambandet mot 
Ulriksdal för att kompensera intrånget i Nationalstadsparken.

4.2. Genomförandefasen 

Ansvars- och kostnadsfördelning för genomförandet skall regleras i detalj i det 
exploateringsavtal som parterna enligt § 4.4 nedan skall träffa. Följande principer 
skall gälla. 

Kvartersmark 
Exploatören skall ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 
inom den blivande kvartersmarken, inklusive rivningar och evakueringar. Staden tar 
inte på sig några kostnader för eventuella efterbehandlingsåtgärder, annat än vad 
som framgår av vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Exploatören bekostar även 
anläggningar för friluftsändamål såsom strandbad, utegym och lekplats i enlighet 
med utvecklings- och aktivitetsplanen i bilaga 2. Strandbadet med tillhörande 
faciliteter ska anläggas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Allmän plats
Exploatören skall ansvara för och bekosta samtliga erforderliga rivningar och 
evakueringar samt eventuella erforderliga efterbehandlingsåtgärder inom de delar 
av Exploatörens fastighet Haga 2:8 som planläggs som allmän plats. Exploatören 
skall svara för och bekosta genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande 
kvartersmarken, till följd av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten på den 
blivande kvartersmarken. Utförandet skall ske enligt Stadens anvisningar och enligt 
Stadens standard. 
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Exploatören bekostar åtgärder för att stärka det ekologiska sambandet mot 
Ulriksdal som kompensation för det intrång i nationalstadsparken bebyggelsen 
innebär. 

Huvudregeln i övrigt är att Staden skall ansvara för byggande av kommunala 
anläggningar inom allmän plats. 

4.3. Exploateringsbidrag 

Exploatören skall genom att erlägga exploateringsbidrag ersätta Staden fullt ut för 
Stadens faktiska kostnader för projektering och genomförande av anläggningar på 
allmän plats inom och i anslutning till Markområdet, med undantag för sådan 
projektering som Exploatören betalar under utredningsfasen i enlighet med § 4.1 
ovan. 

4.4. Exploateringsavtal

Innan detaljplan för Markområdet enligt § 3 ovan antas skall parterna träffa ett 
exploateringsavtal. Exploateringsavtalet reglerar bland annat: Utformning av 
bebyggelse och allmänna platser genom hänvisning till gestaltningsprogram och 
projektspecifikt miljöprogram; Storlek på och former för erläggande av 
exploateringsbidrag; Fastighetsbildning och fastighetsregleringar av blivande 
kvartersmark och mark som behövs för att tillgodose behovet av allmänna platser 
och allmänna anläggningar; fastighetsrättsliga upplåtelser av servitut, 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter mm; Tidplan för genomförandet av 
exploateringen; Sophantering och annan teknisk försörjning; Provisorier under 
genomförandet; Dagvattenhantering; Säkerheter för Exploatörens åtaganden; 
Villkor för överlåtelse av avtalet; mm.

4.5. Samordning med andra projekt 

Exploatören är medveten om att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt 
kommer att genomföras i och omkring Solna de kommande åren, vilket kan påverka 
framkomligheten på Stadens gatunät. Exploatören är införstådd med att en 
samordning med andra projekt kan behöva ske och att detta kan påverka tidplan 
och genomförandeplanering för exploatering av Markområdet.
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§ 5

GILTIGHET

Denna principöverenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt från 
någondera parten om inte 

dels kommunstyrelsens beslut att godkänna denna principöverenskommelse 
vinner laga kraft,

dels exploateringsavtal enligt § 4.4 ovan träffats mellan Staden och Exploatören 
senast två år efter undertecknandet av denna principöverenskommelse.

Exploatören är medveten om

- att beslut om att anta detaljplan meddelas av byggnadsnämnden eller 
kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med 
dem som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även 
medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga 
detaljplan och att beslut om antagande av detaljplan kan prövas av 
länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och högre instanser samt bli föremål 
för rättsprövning,

- att denna principöverenskommelse inte är bindande för kommunens 
myndighetsutövande organ, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning 
av förslag till detaljplan.

*  *  *  *  *

Denna principöverenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
parterna tagit var sitt.

Solna den      

För Solna kommun genom dess För Fastighets Ab Solna Haga
kommunstyrelse
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BILAGOR

1. Karta över Markområdet
2. Haga 2:8 - Utvecklings- och aktivitetsplan



Bilaga 1

Markområdet



Utveckling
• Förbättrad koppling över bron mot Frösunda.

• En tydlig entréplats utvecklas vid trafi kplatsen.

• Informationsskyltar vid entréer till fastigheten.

• Skyltprogram tas fram.

• Siktlinjer och utsiktsplatser omhändertas.

• Gång- och cykelstråk kopplas samman.

• Strandzonen tillgängliggörs och aktiveras.

• Parkmiljöer utvecklas och möbleras.

• Byggnadsminnet Annelund utvecklas till     
central nod med fokus på upplevelsen av 
”wellness”.

• Café och konferens på Annedal i kulturhisto-
risk miljö utvecklas.

• Restaurangen i SAS-huset utvecklas med som-
marrestaurang/orangeri och köksodlingar.

• Platser för ”food-trucks” m.m. identifi eras.

Aktiviteter
Parkmiljöerna ska tillsammans med utbudet av 
service locka till besök och inbjuda till vistelse och 
aktivitet. På fastigheten och i dess parkmiljöer ska 
besökare erbjudas:

• Vackra parkvägar för gång och cykel

• Parkstigar för motion och mountainbike.

• Kontemplativa miljöer för vistelse, yoga, m.m.

• Öppna gräsytor för varierande aktiviteter

• Utomhusgym

• Tennis, padel tennis, beachvolleyboll m.m.

• Kajakpaddling

• Bad

• Grillplats

• Lekplats

• Cykelservice

Sommarpeviljong/orangeri

Öppna soliga ytor - vila vs aktivitet

Tennis/Padel tennis/Beachvolley

Entréer och skyltning

Gång- och cykelstråk

Badstrand Bryggor för bad, båtar/kajak

Caféer och Food trucks

Utegym

Byggnadsminne Annelund - noden

HAGA 2:8 – UTVECKLINGS- OCH AKTIVITETSPLAN

marasl001
Maskinskriven text
Bilaga 2




