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Konstituerande möte AG Projektering museibyggnad 
 
Tid, plats: 2006-03-09 kl 13-1430, Milmus Z kansli F 4. 
Deltagare: J-A Jacobsson (ordf). S Ajax (FKN), K Lingblom (I 5). (M Andersson kallad 

men deltog emellertid inte). 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 
§ 2 Deltagare och representation (behov av ytterligare resurspersoner/kompetens): 

� Konsult ur Carl Bro (som utarbetade kostnadskalkylen i garn förslag beträffande 
museietablering). Deltar i AG behovsanpassat. Kostnader genom FKN enl tidigare 
hemställan. 

� FortV (Jan Åke Lindroth) behovsanpassat - (överlåtelse/köp av byggnad, fortsatt 
identifiering av lämpliga byggnader). 

� Flyg och lottamuseet/S Flyghist fören behovsanpassat - (samordning av specifika 
funktioner etc). 

� Optand Teknikland (JLM) – samordning inom ramen för en helhetslösning och 
gemensamma funktioner. 

� Ytterligare personal ur Milmus Z, tas upp vid styrelsemöte 03-22. 
 
§ 3 Grundvärden:  

� Insänt förslag/koncept. 
� Optand Teknikland. 
� Flyg och Lottamuseet. 
� Tomtmark. 
� Underlag från FortV. 
 

§ 4 Målbild/vision i kort- och långsiktigt perspektiv – Tidsförhållanden: 
� Projektering 2006/2007 (viss anpassning till Teknikland). 
� Uppförande/byggnation 2007/2008. 
� Invigning 2008 (våren och öppethållande from 2008-07-01). 

 
 Målbilden anpassas mht tillkommande inflytelser. 
 

 
§ 5 Uppdraget till AG: 

Steg 1: 
Analysera behovet av vilka funktioner en museibyggnad skall tillgodose och hur dessa 
möjligen skulle kunna tillgodoses inom ramen för det förslag som tillsänts HKV 
(storlek, kostnad, flytt av mobiliserings förråd, konstruktions-/byggnadsprincip etc). 
Föreslå före 05-01 vilka byggnader (i utlämnat underlag) som i steg 2 bör ges fortsatt 
fördjupad analys (AG föreslår själv urvalsfaktorer vid granskningen av byggnaderna). 
 
Riktlinjer: 
Arbetet utgår inledningsvis från inlämnat förslag och anpassas därefter till HKV beslut 
avseende ekonomiska förutsättningar. Om HKV beslut beträffande ekonomiskt stöd 
klart understiger yrkad nivå utgår uppdraget. De nya förutsättningarna får då beredas i 
en vidare krets. 
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§ 6 Analys av uppgiftens innebörd: 

� Funktioner att tillgodose (storlek/volym/kvm, speciella krav, varm/kall ytor etc) – 
diskussion: 

 -Utställningshall. 
 -Entré, toalett dam/herr (besökande). 
 -Personalutrymmen (kontor, toalett, pentry, personalrum, omklädnad). 
 -Reception, café och butik. 
 -Föreläsnings-/seminariesal. 
 -Förråd (varm resp kall). 
 -Forskarrum. 
 -Bibliotek. 
 -Handikappanpassning. 
 

-Vilka funktioner kan samordnas med Flyg och Lotta resp övriga aktörer inom 
ramen för Optand Teknikland? 
-Vilka funktionen genererar intäkter? 

  
� Anpassning till förslagets innebörd (1000 kvm, 7,3 milj etc) - diskussion. 
� Byggnadens utformning (principer, extriör, fasadbeklädnad panel) – diskussion. 
� Tomtens utformning/storlek/ägarförhållanden. 

 
§ 7 Diskussion – generering av förslag/analys av byggnader: 

� 22 möjliga enl underlag från FortV. 
� Urvalfaktorer vid jämförelse av byggnader: 

  -Bruttototalyta. 
  -Miljöaspekter – nöjdförklaring (återställande, ev miljöpåverkan ”spill” etc) 
  -Status på byggnaden (byggnadsår, sprickor i betong etc). 
  -Markägarintressen (markägaren intresserad att förvärva byggnaden eller inte). 
  -Markägaren – bolag alt privat. 
  -Transportavstånd. 
 
§ 8 Sammanfattning av mötet.  
 
§ 9 Fortsatt handläggning – nästa möte. 

� Jacobsson och Ajax genomför fortsatt samverkan med FortV under ve 12. Jac 
kontakten Jan-Åke Lindroth för inplanering av möte. 

� Nästa AG möte: 04-05 kl 1300, Milmus Z kansli. 
 
§ 10 Mötets avslutning  
 


