


SOLNA PORT – DITT DRÖMKONTOR
Solna Port erbjuder dig som hyresgäst det mesta av 

det bästa. Det vågar vi lova! Förutom placeringen, 

nära både till innerstaden och härliga Hagaparken  

med gångavstånd till pendel och tvärbana, får du ett 

harmoniskt kontor som du själv kan sätta en personlig 

prägel på. 

I huset finns en trevlig reception som erbjuder  

fullservice. Restaurangen och kaféet får högsta  

betyg av besökarna och det är inte konstigt för här 

brinner man för matkonsten. Det moderna gymmet  

är mycket uppskattat. Och för den som har bil finns 

garage i huset.

ETT UTMÄRKT LÄGE
Du blir granne med Hagaparken och har bara några minuter till innerstaden. Att ta sig till 

och från kontoret är dessutom lätt oavsett hur du reser. Pendel och tvärbana på promenad- 

avstånd, flera busslinjer med hållpats nästan utanför porten och en trevlig cykelbana in till stan. 

Och ska du ut och flyga når du Arlanda och Bromma på 25- respektive 15 minuter.  

BÄSTA SERVICEN 
Livet som hyresgäst i Solna Port ska vara enkelt. Det är vår devis. Därför finns det mesta i 

serviceväg i huset: Reception med heltäckande kontorsservice, en toppmodern konferans- 

anläggning med auditorium för upp till 120 personer och en restaurang i toppklass som 

också erbjuder catering. Om du inte motionerar i Hagaparken under lunchen kan du 

göra så i husets moderna gym. Och utanför porten finns ännu mer att välja på (som Mall of  

Scandinavia t ex) om man önskar variation i vardagen. 

EN LJUS OCH HARMONISK KONTORSMILJÖ
Ditt nya kontor är ljust och luftigt med höga, vackra fönster. Så ser det ut innan du flyttar in. Som 

hyresgäst har du möjlighet att påverka utformningen av lokalerna så att de passar just dig och din 

verksamhet. Låt oss få höra vad du drömmer om. 

DET LILLA EXTRA
Att du ska trivas är det absolut viktigaste för oss. Därför uppskattar vi en nära dialog med alla våra 

hyresgäster. Ett kontor i tiden vet att man behöver uppdatera sig, hela tiden. En servicefunktion 

som inte finns idag kanske behövs i morgon. Solna Port kommer fortsätta utvecklas tillsammans 

med sina hyresgäster. 
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OM HUSET
Huset stod färdigt 2002. Det är en harmonisk bygg-

nad där robust tegel möter moderna glasytor. Invän-

digt är det högt i tak och generöst med ljusinsläpp 

från flera håll. Solna Port utmärks inte bara av god 

arkitektur, utan också av miljöhänsyn – fastigheten  

är klassificerad enligt miljöcertifieringssystemet 

BREEAM med betyget Very Good. 

I huset finns dessutom allt du behöver för att din  

arbetsdag ska bli så enkel och trivsam som möjligt. 

Mycket kan beskrivas i ord men känslan som finns här 

måste upplevas på plats. Varmt välkommen till Solna 

Port!
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HITTA TILL SOLNA PORT
Solna Port har adressen Råsundavägen 2-16. Du 

tar dig enkelt hit oavsett val av transportmedel.  

Läget intill E4:an gör det ovanligt smidigt för 

den bilburne. Men lika enkelt är det för den som  

kommer med pendel eller tvärbana. Du kliver av 

vid Solna Station och promenerar sedan några  

minuter. 

Om du cyklar finns fina cykelbanor till och från  

innerstaden. Väl framme behöver du inte bekymra 

dig för parkering, ett stort och trevligt garage för både 

bil och cykel finns i huset. Direkthissar tar dig snabbt 

upp till receptionen.  



FAKTA
TAKHÖJDER
Generellt är kontorsvåningsplan ca 2,95 m.

I de inre delarna är rumshöjden ca 2,70 m

(i huvudsak pga installationer).

I entréplanet är rumshöjden ca 4,50 m.

VVS-SYSTEM

DIMENSIONERANDE UTOMHUSKLIMAT
Vintertid: -20°C

Sommartid: +25°C och 45% relativ fuktighet.

DIMENSIONERANDE INOMHUSKLIMAT
Anläggningen är inom vistelsezon dimensionerad för att 

vid dimensionerande utomhusklimat klara:

Vintertid: 21°C +/-2°C

Sommartid: 23°C +/-2°C

Vid en utomhustemperatur sommartid över 27°C 

och 45% relativ fuktighet tillåts inomhustemperaturen  

stiga i motsvarande grad.

KYLA
Byggnaden försörjs med fjärrkyla.

VÄRME
Byggnaden försörjs med fjärrvärme.

KOMFORTKYLA/VÄRME
Komfortkyla erhålls via kylbafflar och uppvärmning sker 

med varmvattenradiatorer placerade under fönster.  

Rumstemperaturen regleras separat i varje rum med  

reglage placerat på vägg som styr såväl kyla som 

värme.

KRAFT/UTTAGSSYSTEM

UTTAGSSYSTEM KONTORSARBETSPLATSER
Varje arbetsplats har två dubbla kraftuttag för normalkraft

samt två dubbla uttag för datakraft.

UTTAGSSYSTEM KONFERENSRUM
Uttag för kraftförsörjning ingår med fyra dubbla kraft- 

uttag.

UTTAGSSYSTEM SAMTALSRUM
Uttag för kraftförsörjning ingår med två dubbla kraft- 

uttag.

UTTAGSSYSTEM KORRIDOR
Uttag för städning etc placeras c/c ca 15 m.

UTTAGSSYSTEM PENTRY
Uttag i pentry ingår för två mikrovågsugnar, kyl, frys, 

diskmaskin, kaffemaskin samt ett timerstyrt uttag ovan 

arbetsbänk.

UTTAGSSYSTEM KOPIERINGSRUM
Uttag i kopieringsrum ingår med en 3-fas grupp fördelad 

på fyra dubbeluttag.

BELYSNING

BELYSNINGSSYSTEM
Belysningsinstallationer utförs i enlighet med gällande 

föreskrifter, arbetsmiljöverkets författningssamling, Ljuskul-

turs ”Ljus & Rum Planeringsguide för belysning inomhus” 

samt Svensk Standard SS-EN 12464-1:2011 (av-

seende belysningsstyrka, luminansfördelning, bländning, 

färgtemperatur och färgåtergivning). Fastighetsägaren 

installerar armaturer till en belysningsstyrka om 400 lux 

vid kontorsarbetsplatser.

KRAFT
Centraler och ledningar inom fastigheten utförs med 5- 

ledarsystem (TN-S-system). Nya elinstallationer utförs 

med halogenfria materiel samt nya ledningar utgörs av 

skärmade ledningar typ EQLQ.

ÖVRIGA SYSTEM

SPRINKLERSYSTEM
Hela byggnaden är totalsprinklad.

BRANDLARM
Byggnaden har ett heltäckande brandlarm.

SOPHANTERINGSSYSTEM
I direkt anslutning till fastighetens lasthall finns ett gemen-

samt soputrymme för kontor. Sortering och komprimering 

sker av de för kontorverkssamheter vanligaste fraktion-

erna. Bortforsling sker av fastighetägaren upphandlad 

entreprenör. Resturangens sophantering sker separat.

FÖR INFORMATION OCH VISNING, KONTAKTA

UTHYRNINGSANSVARIG:
Peter Kvarfordt, telefon 073-330 72 86
peter.kvarfordt@areim.se

ASSET MANAGER:
Per Sallmén, tel 070-607 12 00
per.salmen@areim.se

Exempel på planlösning

728 kvm

1600 kvm

1564 kvm

930 kvm

1200 kvm



solnaport.se

Solna Port utvecklas i regi av Areim. www.areim.se.


