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Stadsbyggnadsnämnden

Direktiv infiir utställning av frirslag till detaljplan ftir Storängsbotten i
stadsdelen Hjorthagen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nåimnden uppdrar åt kontorJ.t'att ställa ut förslaget till detaljplan för del av
Storåingsbotten i stadsdelen Hjorthagen, Dp 93006, efter de bearbetningar som
föreslås i detta utlåtande.
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SAMMANFATTNING

Planförslaget för Storängsbotten med nytt stall och ridhus för Beridna Högvak-
ten och polisrytteriet har varit på samråd och remiss i två alternativ. Hästarna,
som nu finns på K1, måste flyttas ut på grund av allergi- och luktproblem i när-
belägna bostäder i kv. Skvadronen. Det första alternativet visade två fritt
liggande byggnader, det andra en sammankopplad byggnad i symmetrisk form.
Planområdet 2ir beläget i nationalstadsparken.

Synpunkterna har främst handlat om befarade störningar för bostäderna i Hjort-
hagen och närbelägna verksamheter. Dessa störningar är större i altemativ två,
där det rekommenderade avståndet 200 m underskrids med som mest ca25 m
till bostäderna i Hjorthagen. Avståndet till angränsande verksamheter iir betyd-
ligt kortare, under 100 m. Aven bristen i det biologiska spridningsstråket
kritiseras. Lokaliseringen som sådan till Storängsbotten tillstyrks i allmänhet.

Kontoret föreslår att förslaget bearbetas inför utställningen, så att de miljöstö-
rande funktionerna med stallen, rastytor och transportvägar för gödsel m m,
förläggs så långt bort som möjligt inom det område på Storängsbotten som
Kungl. Djurgårdens förvaltning slutgiltigt anvisar efter samråd med staden och
länsstyrelsen. Bredden på det biologiska spridningsstråket måste ökas.
Anläggningen bör diirutöver ges en friare utformning och gestaltning för att
harmoniera bättre med nationalstadsparkens landskap och bebyggelsekaraktär.
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UTLATANDE

Bakgrund

Anledning
Ett nytt läge för Beridna Högvaktens och polisens hästar har studerats genom
planutredningen. Hästarna, idag ca 120 st, åir nu uppstallade på regementet Kl
sydost om Lidingövägen. De förorsakar diir lukr och allergistömingar i det
intilliggande bostadskvarteret Skvadronen. Några familjer har fått andra
lägenheter på grund av allergiproblem.

Platsen
Den foreslagna platsen för nytt stall och ridhus åir belägen på Storängsbotten
duir f d S.t Eriksmässans stora utställningshall, nu ägd och använd av Sveriges
TV,ligger. Markägare är staten genom Kungl. Djurgårdens forvaltning, som
upplåter marken med arrende. Området, som inte åir detaljplanelagt, zir beläget i
nationalstadsparken. Av hiinsyn till landskapet föreslås att anläggningen för-
läggs i östra delen mot bebyggelsen vid Lidingövägen. TV lämnar huset under
detta år och får nya lokaler i en byggnad som uppförs i södra Viirtahamnen.

Planutredningen
Utredningen började med ett programarbete som stadsbyggnadsnämnden god-
kände den 28 mars 1996. Resultatet av samråd och remiss av detta redovisades
för nämnden den 12 december 1996 varvid beslut togs att fortsätta med samråd
och remissbehandling av ett planförslag.

I planutredningen har i tur och ordning två alternativ utretts. Det första visade
två friliggande byggnader för stall resp. ridhus, det senare en sammankopplad
byggnad i strikt symmetrisk form. I det förstnämnda förslaget var ridhuset
beläget närmast befintliga verksamheter och stallet längre västerut. I det senare

lades ridhuset centralt med stalldelar på vardera sidan direkt kopplade till
ridhuset via en gemensam hall. Detta förslag, som togs fram av Beridna
Högvakten, bedömdes vara fördelaktigt för verksamheten och ur landskaps-

synpunkt. Se översiktskarta sid 7 samt plankartor sid 8 och 9.

Förslagen förutsätter att den befintliga mässha1len och ytterligare två byggnader
rivs. Den bebyggda markytan minskar vid ett genomförande av ridanläggningen
till omkring hälften mot dagens förhållande.

I det första förslaget kunde stadens rekommenderade avstånd på 200 m från
stallet till niirmaste bostäder, belägna i Hjorthagen, hållas. I det senare under-
skreds detta mått med ca 25 m. Avståndet från stallet till angränsande verksam-
heter på Storängsbotten var i det första som lägst ca 720 m, i det senare under
100 m. De fritt placerade byggnaderna i altemativ ett innebar att anläggningen
sträckte sig längre västerut än i alternativ två men var i gengäld smalare. Ur
landskapssynpunkt ansågs alternativ ett vara något sämre medan det diiremot
gav bättre mojlighet att förbättra spridningsvägarna än alternativ två.

I båda förslagen ingick även de två f d nationshallarna från mässans tid, den

amerikanska - nu Svensk Möbelcenter, och Västtyska - nu City Stormarknad.
Båda hallarna iir väsentligt om- och tillbyggda. F d amerikanska har enligt
stadsmuseet stort kulturhistoriskt viirde och föreslogs få skyddsbestämmelser.
Den f d västtyska föreslogs bevarad under förutsättning att tillbyggnaderna revs

och huset återställdes i ursprungligt skick.
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Storåingsvägen föreslogs avstängd. Området nås dåirigenom dels från Lidingö-
vägen, dels från Fiskartorpsvägen. Kompletterande plantering av träd och an-
nan vegetation föreslogs för att förbättra det biologiska spridningsstråket och
landskapskaraktären.

Synpunkter

De inkomna synpunkterna tar framförallt upp miljöstörningarna som lukt och
allergi. Lokaliseringen som sådan tillstyrks i allmänhet, men utformningen
kritiseras siirskilt i det senare förslaget med sammanbyggd anläggning eftersom
avstånden till befintliga byggander zir kortare i detta. En helhetssyn över ett
större område efterlyses i flera yttranden. Stadsdelsnämnden avstyrker det
senare förslaget med hänsyn till miljökonsekvenserna. Länsstyrelsen och
miljöförvaltningen tillstyrker under forutsättning att miljökonsekvenserna ges

högsta prioritet. I ett par skrivelser föreslås att verksamheten ligger kvar på K1,
eventuellt efter lokal omflyttning. Idrottsförvaltningen villha en större arena
som klarar intemationella hopptävlingar och läktareutrymme för ca 1000
åskådare. City Stormarknads ägarbolag, KF Fastigheter AB, accepterar inte
förslaget eftersom företaget bedöms inte kunna ligga kvar. Kungl. Tennishallen
befarar störningar för sportutövarna och Svensk Möbelcenter uttrycker oro för
sina 30-tal anställda.

Stadsbyggnadskontorets bedömning och ftirslag.

B eby g gels e n o c h landskap et.

Lokaliseringen av anläggningen i områdets östra del bör behållas. Sett ur natio-
nalstadsparkens landskaps- och naturvärden ger detta läge en bra möjlighet till
att oppna landskapsrummet och forbättra naturvzirdena. Kontoret föreslår dock
att förslaget ändras så att en kombination av de två planförslagen utvecklas.
Detta innebär att de miljöstörande funktionerna som stallen, rastytor, ridvägar,
transportvägar för gödsel m m förläggs längst ut mot väster så långt som moj-
ligt från bostäder och befintliga verksamheter, ungefär som i första förslaget.
En förskjutning av anläggningen i alternativ två så att större avstånd uppnås till
grannskapet skulle innebära att det öppna fältet tas i anspråk, vilket ur land-
skapssynpunkt inte är acceptabelt. Det traditionella sättet att bygga i Djurgårds-
landskapet är att samla bebygggelse på och i anslutning till höjder och kullar så

att fälten och dalstråken hålls öppna. Det historiskt viktiga landskapsstråket håir

går ut mot Husarrriken och Fisksjöäng. Se dispositionsplan sid 10.

De funktionella fördelarna för verksamheten i forslag två bör så långt som
möjligt behållas, d v s den direkta kopplingen mellan stallen och ridhusen via
en gemensam hall. Likaså bör fördelen i detta förslag med samtliga boxar för
hästarna belägna vid fasad med eget fönster vid varje box behållas.

Anläggningens totala bredd föreslås minskad till ungef2ir vad som angavs i
första planförslaget för att möjliggöra en väsentlig förbättring av det biologiska
spridningsstråket. Kontoret kommer att föreslå att Kungl. Djurgårdens
förvaltning låter upprätta en landskapsplan för hela Storängsbottenområdet.
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och bostäder 200 m bör eftersträvas. Detta kan dock bli svårt att uppnå helt, då

det kan bli svårt att kombinera detta med önskemålet med stor öppenhet i dal-
stråket, vilket iir viktigt ur nationalstadsparkssynpunkt. En viss minskning av

avståndet från bostädema i Hjorthagen till någon del av stallet kan övervägas
mot bakgrund av att dalstråket mot Hjorthagen är mycket öppet och väl genom-
luftat samt att Hjorthagsparken bildar en tät och skyddande ridå, under förut-
sättning att entr6er och ventilation löses på lämpligt sätt. Ett avsteg på upp till
25 m som i planförslag två bedöms efter samrådet vara för stort. Avstånd på

under 100 m till angränsande verksamheter får också anses vara för litet.

Det ska erinras att det rekommenderade avståndet pä200 m är satt av Natur-
vårdsverket med hänsyn till luktstörningar. Frågan om allergenspridning iir
betydligt mer svårbedömd. Boverket rekommenderar ett avstånd på 500 m, ett
ställningstagande som ska ses mot bakgrund av den osäkerhet och brist på

kunskap som ännu råder. Ett forskningsarbete baserat på fziltmatningar i ett
antal fall med skolor och bostäder pågår f n inom Institutet för Miljömedicin
vid Karolinska Instirutet,IMM. Bl a genomförs en undersökning vid K1. En
preliminiir rapport beräknas föreligga i höst.

Miljökonsekvenserna har hittills under planutredningen behandlats i planbesk-
rivningarna. Kontoret kommer att se till att en särskild miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, upprättas inför utställningen av planen.

Utformningen.
Följden av ovan föreslagna ändringar åir att det troligen inte åir möjligt att
utveckla den kryssformade uppläggningen av anläggningens plan enligt det
andra förslaget med stall på vardera sidan om ridhallen. En del av fördelarna
med detta förslag för verksamheten kan då gå förlorad men detta måste ses mot
fördelen av bättre miljökonsekvenser av anläggningen för omgivningen.

Det Zir önskviirt att anläggningen vid en bearbetning ges en mjukare utformning
för att harmoniera bättre med landskapet och bebyggelsekaraktären i området.

Ett särskilt gestaltningsprogram avses upprättas genom Beridna Högvaktens
försorg i samarbete med Kungl. Djurgårdens förvaltning och stadsbyggnads-

kontoret. Ridhallen bör enligt stadsbyggnadskontorets uppfattning och som

idrottsförvaltningen föreslår, dimensioneras så att internationella hopptävlingar
kan äga rum. Detta ökar anläggningens användbarhet och attraktion betydligt.
En förutsättning 2ir att de genomförandemässiga villkoren för denna utvidgning
kan klaras ut. Det är också en förutsättning att utvidgningen av ridhallen inte
leder till oacceptabelt ianspråktagande av det öppna fältet.

övrigt
Arrendeomådena med Svensk Möbelcenter och City Stormarknad föreslås utgå

ur planen eftersom förändring av dessa inte iir beroende av genomförandet av

ridanläggningen. Eventuella för2indringar hiir får hanteras av Kungl. Djurgår-
dens förvaltning i direkt samarbete med arrendatorerna.

Frågan om Storängsvägen avstängning bör inte göras beroende av planen.
Denna åtgiird får utredas i samband med förändringar inom området i sin helhet

och översyn av det lokala trafiksystemet med eller utan ett genomförande av

Norra Liinken. Storängsvägen bör diirför utgå ur planen men trafikdämpande
åtgärder som ökar säkerheten och minskar miljöstörningarna iir mycket ange-

lägna, särskilt om ridverksamheten flyttar till området. För verksamheterna i
området bl a vid Ryttarstadion tir det en fÖrdel om vägen tillsvidare iir öppen.
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