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UTVECKLINGSSTRATEGIN FÖR HAGALUND

- vad är, vad säger, vad innebär strategin?

Sammanställning av presentationen som hölls i samlingslokalen
Ankaret i Hagalund den 15 februari 2015
 

Arrangör: Ett Levande Hagalund
Presentatör: Elin Friberg, masterstuderande vid Arkitekturskolan, KTH
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Det var fullsatt i samlingslokalen ”Ankaret” i Hagalund på söndagseftermiddagen (15/2). Den lokala 

paraplyföreningen Ett Levande Hagalund i samarbete med arkitektstudenten Elin Friberg bjöd in 

till diskussion om Solna Stads strategi för utveckling av Hagalund, som föreslår ett eventuellt byg-

gande utav upp till 1800 nya bostäder i stadsdelen som idag rymmer ca. 5000 invånare. 

Knappt hundra personer slöt upp för att få möjlighet att diskutera detta planeringsförslag. 

KTH-studenten Elin Friberg inledde med en presentation där hon tillgängliggjorde innehållet i den 

rapport om utveckling av Hagalund som tagits fram under 2014 (på initiativ av Solna Stad, Signa-

listen, Skanska, Rikshem och Wåhlin Fastigheter). Rapporten innehåller bland annat förslag om 

byggandet utav mellan 1100 till 1800 nya bostäder och ett nytt centrum i stadsdelen. 

Fribergs presentation följdes därefter upp av en öppen diskussion där boende framförde sina 

åsikter och funderingar kring förslaget. På plats fanns även ett antal lokalpolitiker, tjänstemän, 

bostadsförvaltare och arkitekter.

Under den över två timmar långa diskussionen som följde stod det klart att det nuvarande för-

slaget – i sitt befi ntliga skick – möts av stor skepsis från fl era av de boende i stadsdelen. Särskilt 

diskuterades förslagen om förtätning och byggandet av 5- till 8-våningshus emellan de befi ntliga 

lägenhetshusen i området. Det diskuterades hur den planerade förtätningen antas kunna påverka 

den befi ntliga miljön, trafi ken, områdets kulturhistoriska värden, med mera. Ett fl ertal av mötes-

deltagarna framförde också sin besvikelse över hur Solna Stad har tagit fram en strategi med svag 

förankring hos de boende i Hagalund och efterlyste istället en mer inkluderande och demokratisk 

utvecklingsprocess. Den stora uppslutningen vid söndagens möte visar klart och tydligt att med-

borgarna knappast kan klandras för bristande vilja och förmåga att engagera sig i planeringsarbe-

tet.

Stadsdelen Hagalund, med de karaktäristiska ljusblå höghusen som uppfördes som en del av 

miljonprogrammet, har länge varit eftersatta. Många mötesdeltagare lyfte fram förslag på betydel-

sefulla renoveringar och investeringar i området. I utvecklingsplanen fi nns förhoppningar om att 

en förtätning av området ska kunna leda till en ökad vilja hos privata näringsidkare att investera i 

service och affärsverksamheter i området, något som många anser vara en stor bristvara i dagens 

Hagalund. Dock så uttryckte fl era av mötesdeltagarna kritik mot en sådan argumentationslinje. 

Enligt dem borde inte en ytterligare förtätning användas som svepskäl för att göra väsentliga 

renoveringar och åstadkomma en fungerande social service i stadsdelen. 

Ett levande Hagalund har nu tillsatt en arbetsgrupp, som i samarbete med arkitektstudenten 

Friberg kommer att fortsätta bjuda in till organisering och diskussion under våren. Syftet är att 

engagera fl er av de boende i Hagalund och följa upp kommunens planer för området under våren 

2015.

Kristoffer Olofsson

mötesdeltagare 



Syfte med presentationen
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FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSSTRATEGI

 FÖR HAGALUND

Presentationens syfte var att förtydliga den rapport 

som i augusti 2014 presenterades av Solna Stad, tillsam-

mans med Wåhlins Fastigheter, Rikshem, Signalisten 

och Skanska. I samråd med Ett Levande Hagalund togs 

beslutet att hålla presentationen utifrån en uppfattning 

att många boende i Hagalund inte har förstått omfatt-

ningen av de framtida planer som kommunen har för 

området.

Allt som presenteras i detta dokument är baserat på 

den information som fi nns att läsa i rapporten ’Förslag 

till utvecklingsstrategi för Hagalund’. 

Rapporten fi nns att ladda ned på följande länk:

http://goo.gl/PB6oK6



Initiativet till utvecklingsstrategin
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Den 21 november 2013 inkom denna förfrågan till Sol-

na Stad. Här beskriver initiativtagarna Rikshem, Wåh-

lin Fastigheter och Skanska att de tillsammans vill ”stu-

dera möjligheten att utveckla Hagalund.” De ser en stor 

potential för utveckling och sk. förtätning i området. 

(Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som 

syftar på någon typ av nybyggnationer inom befi ntlig 

bebyggelse, enligt Wikipedia).

Man säger sig också vilja involvera företrädare för an-

dra intressenter och grupper i Hagalund, som exempel-

vis Ett Levande Hagalund, bostadsrättsföreningarna och 

bostadsstiftelsen Signalisten i processen.

Detta dokument går att ladda ned från Solna Stads 

hemsida via länken:

http://goo.gl/4i5Mto

Diarienummer KS/2013:357.



Initiativet till utvecklingsstrategin
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En tjänsteskrivelse svarar på förfrågan. ”Kommunsty-

relsen beslutar att uppdra till stadsledningsförvaltning-

en att i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och 

Bostadsstiftelsen Signalisten ta fram en utvecklings-

strategi för Hagalund i enlighet med denna tjänsteskri-

velse.”

Även här belyser man vikten av samarbete med ”övri-

ga intressenter” i Hagalund, som exempelvis Ett Levan-

de Hagalund.

Detta dokument går att ladda ned från Solna Stads 

hemsida via länken:

http://goo.gl/4i5Mto

Diarienummer KS/2013:357.



BAKGRUND OCH SYFTE
enligt utvecklingsstrategin
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Beräknad befolkningsutveckling
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Här belyses tre av de argument som lyfts fram i rap-

porten som anledning för en stadsutveckling just i Ha-

galund.

Det främsta argumentet är den beräknade befolknings-

utvecklingen i stadsdelen. Andelen barn i skolåldern 

beräknas minska med 20% samtidigt som andelen äldre 

över 65 år beräknas öka med 20%. Man menar att en 

sådan befolkningsutveckling leder till ett sämre under-

lag för närservice.1

1  s.2, Sammanfattning, Förslag till utvecklingsstrategi

för Hagalund



Förtätning för ökat serviceutbud
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För att motverka det ”sämre underlaget för närservi-

ce” ser man ett behov att ”... undersöka hur stadsdelen 

skulle kunna förtätas, för att öka det lokala service- och 

kulturutbudet”.2 

Det vill säga, en tillbyggnad av fl er bostäder och ar-

betsplatser i området ger ett ökat invånarantal och fl er 

verksamma i området och leder till ett större utbud av 

lokal service och affärer.

Man beräknar att ett tillskott på minst 1500 bostäder 

behövs för att få ett bra serviceutbud.3

2  s.6, Bakgrund och syfte, Förslag till utvecklingsstrategi

för Hagalund
3  s.24, Täthet som stödjer serviceutbud och stadsliv,

Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund

1500
nya bostäder



Nya bostäder betalar för renoveringen av stadsmiljön
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Man menar även att ”... de omfattande investeringarna 

i stadsmiljön är avhängiga de intäkter som nya bostä-

der ger.”4

Det vill säga, nya bostäder ger de intäkter som krävs 

för att kunna betala för renoveringar av de allmänna 

platserna i Hagalund.

4  s.2, Sammanfattning, Förslag till utvecklingsstrategi

för Hagalund



”Hagalund ska utvecklas till en mötesplats, 
mitt i Solna, med ett kulturutbud för

Solnabor i alla åldrar och en mångfald av 
bostäder och verksamheter.”5

En vision för Hagalund
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5  s.21, Vision och mål, Förslag till utvecklingsstrategi

för Hagalund



Hagalunds läge i staden
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Hagalunds läge, ”mitt i Solna”, med närhet till kommu-

nikationer och service, lyfts fram som en styrka i rap-

porten.

Hagalund är även ’omringat’ av områden som håller på 

att bebyggas, som Arenastaden, samt områden som pla-

neras att bebyggas och utvecklas, som gamla Råsunda, 

Solna Centrum och tomten där Bilia idag ligger.

Detta, menar man, kommer att leda till ett än mer att-

raktivt läge för Hagalund i framtiden.6

6  s.8, Läget i staden, Förslag till utvecklingsstrategi för 

Hagalund
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DIALOG
enligt utvecklingsstrategin



Hagalunds läge i staden
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”Det viktigaste under arbetet med utvecklingsstrategin 

har varit de dialoger som genomförts med boende och 

verksamma i Hagalund.”7

I rapporten står det att det har genomförts gåturer, 

kontinuerliga möten, enkäter och att man har tagit 

fram ett webforum där man har kunnat tycka till om 

Hagalund.8

7  s.2, Sammanfattning, Förslag till utvecklingsstrategi för 

Hagalund
8  s.6, Bakgrund och syfte, Förslag till utvecklingsstrategi 

för Hagalund



Webforum - bra och sämre platser
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Enligt kommentarerna i webforumet är de minst upp-

skattade platserna i Hagalund i anslutning till Solna 

station och den bristande kopplingen ner dit, samt runt 

centrum och längs med Hagalundsgatan. Den mest 

uppskattade platsen är parken på den södra sidan av 

Hagalund.9

Tydligt är att kommentarerna nästan bara rör allmän-

na platser. Kommentarerna nämner inte trapphus, lä-

genheter eller andra interiörer.

Du fi nner webforumet under följande länk:

http://dialog.spacescape.se/hagalund/

9  s.14, De bästa platserna, Förslag till utvecklingsstrategi 

för Hagalund



Webforum - kommentarer på utvecklingsstrategin
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I webforumet har man även kunnat kommentera det 

planförslag som utvecklingsstrategin presenterar.

Här påpekar många av kommentarerna missnöjet över 

att bygga igen de idag öppna gårdarna till slutna kvar-

ter.

En person skriver:

” Ni stänger in parkerna och husen och skapar en trist 

känsla i området. Hagalund ska vara fritt och öppet, 

inte instängt och mörkt.”

Det som lyfts fram som positivt är främst den nya trap-

pan ner till Solna station samt ett upprustat centrum.

Denna del av webforumet nämns inte i rapporten.

Du fi nner webforumet under följande länk:

http://dialog.spacescape.se/hagalund/



STRATEGI
vad föreslås i utvecklingsstrategin?
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Förslag till strukturplan för Hagalund
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På de följande sidorna belyses de mest utmärkande de-

larna av det förslag till utveckling som föreslås i rap-

porten i form av en strukturplan.10

10  s.49, Förslag till strukturplan för Hagalund, Förslag 

till utvecklingsstrategi för Hagalund



Nytt stråk genom Hagalund
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Strategin föreslår ett nytt stråk, som man menar ska 

binda samman Solna station med Solna Centrum och 

skapa tydligare och mer lättillgängliga vägar för de bo-

ende till dessa ”målpunkter”. 11 

Stråket innefattar även en ny trappa ned till Solna sta-

tion, se nästa sida.

11  s.52, Nya stråk för att bli mer ’mitt i Solna’, Förslag till 

utvecklingsstrategi för Hagalund
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Trappan upp till Hagalund
enligt utvecklingsstrategin
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Hagalund blir ’stadsgata’
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Hagalundsgatan föreslås förlängas västerut genom att 

kopplas ihop med Södra Långgatan12 och samtidigt för-

vandlas till en ’stadsgata’.13

12  s.2, Sammanfattning, Förslag till utvecklingsstrategi för 

Hagalund
13  s.61, Hagalundsgatan blir stadsgata, Förslag till ut-

vecklingsstrategi för Hagalund
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Hagalunds centrum och Hagalundsgatan som ’stadsgata’
enligt utvecklingsstrategin
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Ny bebyggelse genom förtätning
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Den mest utmärkande påverkan av Hagalund enligt 

utvecklingsstrategin är den förtätning som föreslås. 

Rapporten redogör för mellan 1100-1800 nya bostäder 

i 5- till 8-våningshus14 som byggs mellan de existerande 

14 våningar höga ljusblå husen.

14  s.50, Ny bebyggelse för mer ’mångfald och kultur’, 

Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund
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Solna station

Solna station

Hagalund idag

Centrum

Hagalunds-
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Planerad bebyggelse
mellan 5 och 8 våningar höga hus förelås

5
våningar

1100
nya lägenheter

8
våningar

1800
nya lägenheter
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Planerad bebyggelse 5 våningar
enligt utvecklingsstrategin (påhittad fasad)
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Planerad bebyggelse 8 våningar
enligt utvecklingsstrategin (påhittad fasad)
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Hagalund idag
förenklad volymstudie

Centrum

Hagalunds-
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Kvarteret
Odin
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Planerad bebyggelse 5 våningar
förenklad volymstudie
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Planerad bebyggelse 8 våningar
förenklad volymstudie
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SOLNA STAD 
Stadsledningsförvaltningen 

2015-02-05  
SID 1 (7) 

 KS/2013:357 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 
 
 

Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av 
Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2013 att en strategi för Hagalunds utveckling 
skulle tas fram. Under utarbetandet av strategin hade boende och verksamma i området 
möjligheter att lämna synpunkter på vad som är bra i Hagalund och vilken plats som 
har störst behov av att förbättras/utvecklas. Det har även genomförts ett antal dialog-
möten i området och det har under arbetets gång har nyhetsbrev skickats ut till boende 
i området för att informera om vad som är på gång. Träffar har även skett med före-
ningar och samfälligheten.  
 
De synpunkter som framkommit i dialogerna har i hög grad legat till grund för den 
Hagalundsstrategi med strukturplan som arbetades fram och presenterades i början av 
hösten 2014. Kommunstyrelsen beslutade att strategin med strukturplan på olika sätt 
skulle göras tillgänglig för synpunkter från boende och verksamma i Hagalund. Det 
gjordes utan att kommunstyrelsen tagit egen ställning till innehållet. Det beslutades att 
strategin först på olika sätt skulle presenteras för boende och verksamma i Hagalund.  
 
Hagalundsstrategin har presenterats i nyhetsbrev som gått ut i området, det har funnits 
möjligheter att på en webbsida inkomma med synpunkter på vad man tycker är bra 
respektive mindre bra med strategin och den har presenterats på Hagalundsdagen. Det 
har genomförts möten med föreningar och samfälligheten i Hagalund, där förslaget 
presenterats och det har under hela hösten 2014 varit möjligt att skicka in sina synpunk-
ter till staden.   
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det nu är angeläget att arbetet med utvecklingen av 
Hagalund går vidare med högre intensitet. Arbetet bör fortsätta att bedrivas med ut-
gångspunkt i de tre huvudområden som redan tidigare tillämpats: 
 
Fysisk planering med utveckling av struktur och förutsättningar för förtätning med förslag om att 
uppdrag ges till byggnadsnämnden att med strukturplanen som grund ta fram ett pro-
gram för Hagalund, där även området söder om Solna station ska ingå (Hagalund, Solna 
station och Hagalunds arbetsplatsområde). För att reglera intressenternas medverkan i 
programarbetet föreslås att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram princip-
överenskommelser med berörda intressenter, för att reglera exploateringsfrågorna och 
intressenternas medverkan i programarbetet. 
 
För de Stadsmiljörelaterade frågorna föreslås att Tekniska nämnden får i uppdrag att med-
verka till att stadsledningsförvaltningen tillsammans med intressenterna kan ta fram ett 
stadsmiljöprogram för Hagalund. Projektet bör startas med att en ”provisorisk” trappa 
byggs till Solna station där förhoppningen är att så småningom få en rulltrappa. 
 
Verksamhetsfrågor med därtill kopplade värden. I utvecklingsstrategin finns ett antal verk-
samhetsfrågor beskrivna. En idé är att utveckla Hagalundsgatan till ett långt kulturstråk 
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ända till Hagaparkens Fjärilshus och Koppartält. En annan idé är att omlokalisera Solna 
Kulturskola till fd Fridhemsskolans lokaler och förvaltningens förslag är att detta arbete 
påbörjas genom att kommunstyrelsen tar ett principbeslut om lokaliseringen.Staden 
föreslås också undersöka förutsättningarna för att tillsammans med intressenter och 
verksamheter i området bilda en kulturstiftelse för ”gamla Hagalund”.  
 
En gemensam organisation i Hagalund med representanter för stadsledningsförvaltningen, 
tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen och 
intressenterna föreslås för samordningen av arbetet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till byggnadsnämnden att ta fram ett program för 
Hagalund i enlighet med inriktningen i tjänsteskrivelsen, samt att parallellt ta fram ett 
program för Hagalunds arbetsplatsområde. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningsförvaltningen att ta fram principöverens-
kommelser med intressenterna för att reglera exploateringsfrågorna och intressenternas 
medverkan i programarbetet. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att medverka i stadsledningsförvalt-
ningens arbete med att, i enlighet med vad som framförs i tjänsteskrivelsen, ta fram ett 
stadsmiljöprogram för Hagalund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att stadsmiljöprojektet ska inledas med att en genare och ny 
trappa anläggs från Hagalund till Solna station.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med tekniska kontorets fastighetsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen med 
kulturskolan att klargöra förutsättningarna för att omlokalisera Solna Kulturskola till fd 
Fridhemsskolans lokaler. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förut-
sättningarna att tillsammans med intressenter och verksamheter i området bilda en stif-
telse för skötsel och drift av museum och byggnader som ingår i kulturmiljön ”Gamla 
Hagalund”. 
 
Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att bilda en övergripande 
organisation för det gemensamma projektet med representanter för tekniska kontoret, 
miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och representanter 
för intressenterna.  
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter 
AB och Skanska, den 2 december 2013, § 140, att uppdra till stadsledningsförvaltningen 
att i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och Bostadsstiftelsen Signalisten ta 
fram en utvecklingsstrategi för Hagalund. 
  
Syftet med utvecklingsstrategin är att redovisa möjligheterna till kompletteringsbebyg-
gelse med nya bostäder och arbetsplatser i Hagalund, kopplat till utvecklingen av servi-
ce, kommunikationer och stadsmiljö.  
 
Under utarbetandet av strategin har boende och verksamma i området haft möjligheter 
att lämna synpunkter på vilken som är ”bästa platsen” och vilken plats som har störst 
behov av att förbättras/utvecklas i Hagalund. Det har även genomförts stadslivsobser-
vationer och genomförts ett antal dialogmöten i området. Det har under arbetets gång 
skickats ut nyhetsbrev till boende i området för att informera om vad som är på gång. 
Träffar har också skett med föreningar och samfälligheten. 
 
De platser som lyfts fram som bra platser är den gröna Södra parken (Rosenträdgår-
den), kulturmiljöerna runt Olle Olssonhuset, men även verksamheter kopplade till plat-
ser som Blue Hill i centrum. De platser som lyfts fram som mest behov av utveckling är 
Hagalunds centrum, Hagalundsgatan och trappan ner mot Solna station. Flera av frå-
gorna har handlat om stadsmiljöfrågor. 
 
De synpunkter som framkommit i dialogerna har i hög grad legat till grund för den 
Hagalundsstrategi med strukturplan som arbetades fram och presenterades i början av 
hösten 2014.  
 
Hagalundsstrategin 
Strategin redovisar hur det är möjligt att länka samman Solna station med Hagalund, 
vidare till Solna centrum, samt skapa en naturlig mötesplats med Hagalundsgatan. Det 
föreslås att en ny trappa byggs invid Signalistens två hus och ner till stationen. Detta 
blir en ny och tydlig entré till Hagalund. Ett gång- och cykelstråk leds från Solna station 
till Hagalundsgatan, där det blir ett nytt torg/centrum. Utmed stråket och tor-
get/centrum blir det möjligt med nya lokaler för ett större kommersiellt utbud. Stråket 
fortsätter därefter från Hagalund till Solna centrum.  
 
Hagalundsgatan blir en stadsgata och kopplas ihop med Södra Långgatan. Hela struk-
turplanen innebär möjligheter att bygga 1100-1800 nya lägenheter, såväl bostadsrätter 
som hyresrätter, samt Trygghetsboende och LSS-boenden. Den ger förutsättningar för 
upp till många nya arbetsplatser (upp till 1000). 
 
Den uttalade målsättningen i strategin är att koppla ihop stadens delar så att Hagalund 
blir en mötesplats mellan Hagaparkens natur, Arenastadens evenemang och Solna cent-
rums utbud. Hagalundsgatan kan utvecklas till att vara en del av ett långt kulturstråk 
ända till Hagaparkens Fjärilshus och Koppartält. Hagalund och dess närområde tillförs 
två större kulturverksamheter; Black Sheep och Solna Kulturskola.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2014 att strategin med strukturplan på olika sätt 
skulle göras tillgänglig för synpunkter från boende och verksamma i Hagalund. Det 
gjordes utan att kommunstyrelsen tagit egen ställning till innehållet. Det beslutades att 
strategin först på olika sätt skulle presenteras för boende och verksamma i Hagalund.  
 
Hagalundsstrategin har presenterats i nyhetsbrev som gått ut i området, det har funnits 
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möjligheter att på en webbsida inkomma med synpunkter på vad man tycker är bra 
respektive mindre bra med strategin, den har presenterats på Hagalundsdagen. Det har 
även genomförts möten med föreningar och samfälligheten i Hagalund där förslaget 
presenterats och det har givetvis varit möjligt att skicka in sina synpunkter till staden.   
 
Inkomna synpunkter på strategin 
Det har framförts såväl positiva som negativa synpunkter på strategin. De positiva om-
dömena handlar främst om att det är bra att det händer något i Hagalund och att det är 
bra med förslag som ger bättre förutsättningar för service och verksamhet i området.  
 
De positiva inläggen avser främst en ny struktur i det som idag är Hagalunds centrum, 
förslagen om att bibehålla kulturmiljön kring Olle Olsson-huset och att utveckla ”södra 
parken”. Det absolut mest positiva omdömet avser förlängningen av gångstråket från 
centrum till Solna station med en ny trappa den genaste vägen till Solna station.  
 
De negativa synpunkterna koncentreras till att föreslagen ny bebyggelse kommer för 
nära nuvarande hus och därmed innebär ökad insyn, minskat ljus och försämrad utsikt. 
Det har även framförts synpunkter på att gatunätet utformas på ett sätt som gör det 
möjligt för smittrafik mellan Frösundaleden och Solnavägen.  
 
Synpunkter och kommentarer som lämnats på webben finns att ta del av på 
http://dialog.spacescape.se/hagalund/    
 
Flera åtgärder har även genomförts i den befintliga stadsmiljön, såväl under arbetet med 
framtagandet av strategin, som under hösten 2014.   
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Förvaltningens synpunkter  
Stadsledningsförvaltningen anser att det är angeläget att arbetet med utvecklingen av 
Hagalund nu går vidare. Förvaltningen anser att arbetet ska fortsätta bedrivas utifrån de 
tre huvudområden som tidigare har varit utgångspunkten (och som givetvis samtidigt 
berör varandra): 
 
Fysisk planering med utveckling av struktur och förutsättningar för förtätning 
Stadsmiljörelaterade frågor idag och i framtiden 
Verksamhetsfrågor med därtill kopplade värden 
 
Fysisk planering med utveckling av struktur och förutsättningar för förtätning 
Det kan konstateras att den strukturplan som tagits fram – och som kan ligga till grund 
för fortsatt fysisk planering – är ett bra underlag för att inledningsvis ta fram ett pro-
gram för Hagalund. Huvudprincipen för utvecklingen utgår från fyra platser som byg-
ger projektet. De fyra platserna är: 
 

1. En trappa som kopplar Hagalund till Solna station 
2. Hagalunds torg och centrumkvarter 
3. Södra parken (Hagalundsparken/Rosenträdgården) aktiveras 
4. Hagalundsgatan blir en stadsgata 

 
I strukturplanen finns utöver de fyra platsprojekten finns också möjliga projekt angivna 
i närområdet, som ytterligare skulle förbättra Hagalunds sammanhang. Ett av dem är att 
Solna station kan få ett torg, ett annat att befintliga bostäder på Förvaltarvägen kan 
Kompletteras med nya bostäder och att det vid kopplingen från Hagalundsgatan till 
Södra Långgatan kan möjliggöras ny bostadsbebyggelse.  
 
Det har också under arbetets gång i flera sammanhang framkommit att det finns – och 
ibland även önskas – en koppling mellan det område som strukturplanen omfattar idag 
och Hagalund arbetsplatsområde. Det handlar om hur bostadsbyggande kan övergå 
från Hagalund till arbetsplatsområdet, men även trafikfrågor när det gäller såväl biltrafik 
som gång- och cykelstråk. 
 
Stadsledningsförvaltningen ser ett värde i att i nästa steg genomföra ett programarbete 
för Hagalund. Strukturplanen kan fungera som grund för arbetet, men ytterligare analy-
ser behöver göras. De områden som strukturplanen omfattar bör ingå i programarbetet 
tillsammans med området som ansluter till (dagens) södra ingången till Solna station, 
liksom områdena vid Förvaltarvägen och Södra Långgatan. Även Hagalunds arbets-
platsområde bör ingå i programarbetet för att knyta ihop områdena.    
 
Programarbetet ska bedrivas i nära samarbete med intressenterna Rikshem, Skanska, 
Wåhlins och Signalisten. För att reglera förutsättningarna för samarbetet ska staden 
teckna en principöverenskommelse med intressenterna där förutsättningarna läggs fast. 
Motsvarande ska ske i Hagalunds arbetsplatsområde där Humlegården är främsta in-
tressenten. Stadsledningsförvaltningen ska snarast återkomma med förslag till överens-
kommelse för beslut i kommunstyrelsen.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett 
program för Hagalund, som inkluderar Hagalund, Solna station och Hagalunds arbets-
platsområde. Stadsledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en principöverenskommelse med intressenterna för att reglera exploateringsfrå-
gorna och intressenternas medverkan i programarbetet. 
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Stadsmiljörelaterade frågor idag och i framtiden 
Redan tidigare och även nu är stadsmiljöfrågorna viktiga i utvecklingsarbetet. Strategin 
omfattar förutsättningar för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen, såväl på kort 
som längre sikt. Redan under våren och sommaren, innan strategin presenterades, 
genomfördes ett stort antal insatser. Fler insatser har därefter genomförts under hösten. 
 
Det krävs även fortsättningsvis insatser i Hagalund, inte minst är åtgärder i södra par-
ken högprioriterade, liksom en provisorisk trappa ner till Solna station i det läge där en 
möjlig permanent trappa kan tillkomma i framtiden. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden får i uppdrag att delta i 
framtagandet av ett program för skötseln i Hagalund. Grunden utgår givetvis från 
nämndens årliga underhåll och skötsel i området. Särskild samverkan ska tekniska 
nämnden ha med samfälligheten som ansvarar för vissa områden och ytor i Hagalund, 
bland annat gång- och cykelvägar och broarna. Utöver det årliga underhållet och sköt-
seln ska åtgärder kunna genomföras tillsammans med intressenterna och inom ramen 
för projektet. Stadsledningsförvaltningen ska medverka till att ta fram underlag till en 
överenskommelse mellan intressenterna inom ramen för projektet, med särskild inrikt-
ning på åtgärder i södra parken. 
 
Det bör även noteras att det är på kort sikt som intressenterna gemensamt kan svara för 
vissa initiala kostnader, men att det på sikt behövs åtgärder som mest troligt kräver en 
kommunal finansiering. Det är därför viktigt att åter påpeka att en viss exploateringsni-
vå krävs för att kunna genomföra de kommunala investeringar som krävs. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att medverka till 
att stadsledningsförvaltningen kan ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund. 
 
Verksamhetsfrågor med därtill kopplade värden 
För att kunna få en levande stadsdel är det viktigt att ge förutsättningar för mer verk-
samhet under dagtid. Utvecklingsstrategin med strukturplanen ger förutsättningar för 
nya arbetsplatser i området, vilken är en förutsättning för service m m under dagtid. 
Stadsledningsförvaltningen kommer därför att informera och marknadsföra möjlighe-
terna att etablera verksamheter i Hagalund. Även frågan om samlingslokaler för före-
ningslivet i Hagalund, som ständigt framförs som viktig av boende och verksamma i 
området, bör hanteras tillsammans med intressenterna.   
 
I utvecklingsstrategin finns även en idé om att utveckla Hagalundsgatan till att vara en 
del av ett långt kulturstråk ända till Hagaparkens Fjärilshus och Koppartält. Hagalunds 
närområde har nu tillförs kulturverksamheten Black Sheep. Nästa steg är att Solna Kul-
turskola omlokaliseras till fd Fridhemsskolans lokaler. Förslaget är att detta arbete på-
börjas genom att kommunstyrelsen tar ett principbeslut om lokaliseringen. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med 
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret omlokalisera Kulturskolan till fd 
Fridhemsskolan. 
 
Det finns även en möjlighet att utveckla kulturverksamheten och utveckla kulturmiljön i 
gamla Hagalund. En möjlighet som staden bör pröva är att tillsammans med befintliga 
och andra intressenter i området att bilda en kulturstiftelse med utgångspunkt från Olle 
Ohlsson-huset och det konstmuseum som finns där. 
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Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att tillsammans 
med intressenter och verksamheter i området bilda en stiftelse för skötsel och drift av 
museum och byggnader som ingår i kulturmiljön ”Gamla Hagalund”. 
 
Organisation av det kommande arbetet 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att utvecklingen av Hagalund är ett gemensamt 
intresse för staden och Wåhlins, Rikshem, Skanska Fastigheter och Signalisten. Det 
kommande arbetet bör genomföras inom ramen för en gemensam organisation. Flera 
kommunala förvaltningar bör ingå i det löpande arbetet. Möjligen kan det även bli aktu-
ellt att involvera intressenten/intressenter i Hagalunds arbetsplatsområde i gemensam-
ma angelägenheter. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge stadslednings-
förvaltningen i uppdrag att bilda en övergripande organisation för det gemensamma 
projektet med representanter för tekniska kontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen och representanter för intressenterna. Organisationen 
leds av representanter för stadsledningsförvaltningen.  
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef  
 
 
 
 

Beslut om fortsatt arbete

I februari 2015 tog kommunstyrelsen beslut, enligt 

denna tjänsteskrivelse, att fortsätta arbetet med ut-

vecklingen av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin 

med högre intensitet.

Detta dokument går att ladda ned från Solna Stads 

hemsida via länken:

http://goo.gl/4i5Mto

Diarienummer KS/2013:357.
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