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FÖRSLAG TILL BESLUT

Planarbete ska påbörjas med programsamråd for kv Kavalleristen i stadsdelen
Ladugårdsgiirdet, Dp 1 998-0 537 4-53.

Hans Sandler
eu Arne Fredlund

tf
SAMMANFATTNING

Försvarsmakten arbetar med en utredning flor hela kvarteret Kavalleristen. Syf-
tet åir att se över organisationsformer, disposition av mark och byggnader m m.
Frågor som berörs åir bl a försörjningen med personalrestaurang, vilken man
önskar lösa med en ny byggnad, och användning av mark och byggnader som

bl a kan aktualiseras vid en utflyttning av Beridna högvaktens och polisens rid-
verksamhet till Storiingsbotten. Andra frågor flor utredning iir ställningstagan-
den till tillftilliga byggnader, parkeringslösning, hantering av briinslen m m.

Försvarsmakten ansvarar ftir verksamheten inom hela kvarteret. Detta iir upp-
delat på Militlira stabsbyggnaden i sydost och regementet Livgardets dragoner
K1 i resten av kvarteret. Regementets byggnader uppfordes 1897 men ca hälf-
ten revs på 50-60-ta1en efter en brand och då stabsbyggnaden planerades. K1:s
äldre byggnader iir av byggnadsminnesklass och regementsområdet ingar i
nationalstadsparken.

För uppforande av den nya restaurangbyggnaden fordras planändring. Kontoret
anser att en planutredning for hela kvarteret bör göras i samarbete med Förs-
varsmakten så att de olika frågorna kan ses i en helhet innan delbeslut tas.
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UTLÅTANDE

Bakgrund

Förvarsmakten har aktualiserat en utredning om organisations- och disposi-
tionsfrågor i kv Kavalleristen vid Lidingövägen. Kvarteret upptas nu av rege-
mentet Kl och Försvarsmaklens högkvarter. Aktuellt ar att lösa en samordnad
bespisning ftir K1 och högkvarteret i form av en ny restaurangbyggnad intill
högkvarteret i södra delen. Här avses även viirnpliktiga utspisas. Den nuva-
rande våirnpliktsmatsalens kök iir utdömt. Övebefiilhavaren har ftir Förvars-
maktens del tagit ett beslut som innebiir fi)rord ft)r en nybyggnad.

I Förvarsmaktens utredning inventeras nuvarande anvåindning av byggnader
och mark samt studeras miljöfrågor, energiftrsörjning m m. Efter analys och
ställningstaganden iir avsikten att utredningen i en senare etapp ska ge ftrslag
till foråindringar. Detta kan innebiira rivning av vissa byggnader, uppförande av
nya byggnader, omdisposition av markytor m m. Samordning måste ske med
olika statliga intressen genom låinsstyrelsen, som hälsa- och siikerhetsfrågor,
statliga verksamhetsfrågor, riksintressefrågor för natur- och kulturmiljöer m m.

En aruran aktuell fråga i kvarteret är anvtindningen av de delar som nu upptas
av stall och ridhus ftir Beridna högvakten och polisryneriet. Den Beridna hög-
vakten har sin hemvist på K1 sedan regementets tillkomst 1897 vid Lidingö-
vägen. Stiftelsen Beridna högvakten bildades for att överta ägandet av hästarna
och ansvara för fömyelse av hästbeståndet sedan riksdagen beslutat att armdn
ska avhästas. Armdn ansvarar även i fortsättningen för bemanning av den be-
ridna högvakten och utbildningen som fordras genomfi)rs på K1. Här utbildas
även militiirpoliser.

Representanter fcir stiftelsen önskar att en ny ridanläggning uppft)rs på Sto-
rEingsbotten ftir vilket stadsbyggnadskontoret genomfor ett planarbete. Ett skäl
som anges ftir flyttning tir att verksamheten idag förorsakar störande lukt och
allergiproblem i det niirbelägna bostadshuset i kv Skvadronen. En undersök-
ning och mätning av hästallergener har nyligen genomforts inom och omkring
stallet på Kl men utvärderingen iir iinnu inte klar.

En grupp som består av officerare vid Kl har med hjälp av en konsult
genomft)rt en utredning i syfte att visa att möjligheter finns att behålla
ridverksamheten på regementet. Gruppen menar att de historiska och
kulturhistoriska motiven ftjr detta 2ir mycket starka och att planlösningmässiga
och tekniska lösningar ftir att lösa miljöfrågoma finns. Utredningen har
tillställts bl a stadsbyggnadsnåimnden.

Nuvarande ftirhållanden
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Regementet
Kungliga Livgardet till häst flyltade är 1897 till den nybyggda anläggningen
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vid Lidingövägen från sina kaserner vid Storgatan. Regementet har genomgått
flera omorganisationer och namniindringar och heter idag Livgardets skvadro-
ner K1. Regementet sammanslogs med Stockholms ftirsvarsområde 1975,
ombildades 1984 till IllFo 44 varvid dess stab flyttades till Kungsiingen. K1
blev då en kavalleribataljon inom denna organisation.

Byggnaderna
Kasernbyggnaderna från 1897 ritades av arkitekt Erik Josephsson, som var
ledande kasernarkitekt i landet under denna tid. Byggnaderna på Kl uppfördes
i rött tegel med svarta piåttak, med undantag av marketenteriet och exercishuset
vilka uppfördes i trä. Av de ursprungliga23 byggnaderna, uthus m m inriikna-
de, återstår idag 6 st; kanslikasernen (huvudbyggnaden), marketenteriet, viim-
pliktsmatsalen (köksdelen tillbyggd på 20ta1et) och 3 sammanbyggda stall-
längor. I fonden på kaserngarden mittemot kanslihuset stod det ursprunliga
ridhuset, sex volter langt. Taket på detta brann 1956 varvid resten revs och
ersattes med ett nytt kortare ridhus. De sex äldre husen iir av byggnadsminnes-
klass.

Hela den sydvästra delen av kasernområdet med bl a två stallängor, underoffi-
cersmäss, exercishus, vakt- och arresthus samt sjukstall revs på 60-talet inför
uppförandet av det stora kontorshuset ftr Fortifikationsft)rvaltningen och som
nu innehåller Högkvarteret. Arkitekt ftr detta hus var Bengt Gate. Andra ftjr-
ändringar som ägt rum åir tillkomsten av den s k pansarbilsvillan 1939 i hörnet
Lidingövägen-Erik Dahlbergsgatan, en förrådsbyggnad i dess nåirhet, sarnman-
koppling av östra stallet med ridhuset med en barack som disponeras av polis-
rytteriet, en barack på kasernsgardens sydvästsida och ett litet utestall i tra vid
Erik Dahlbergsgatan.

Marken
Kaserngarden åir grusad och bevarar en typisk karaktiir av kasemgard trots de

omfattande rivningarna i grannskapet. Stora parkeringar finns framfcir kasem-
huset, noff om stallen och kring högkvarteret. En drivmedelsdepå finns i norra
delen. Mellan kanslihuset och Lidingövägen finns en betydande del av den
ursprungliga ekbacksnaturen kvar. I denna är en allmiin ridväg anlagd. Infarter
finns mellan kanslihuset och högkvarteret samt från Erik Dahlbergsgartan. Hela
området iir omgiirdat med ett högt staket med undantag mot Lidingövägen där
staket fyller mellanrummen mellan husen. Staket finns även mellan
Hö gkvarteret och kasemområdet.

Ågandet
Kvareteret iir numera delat i två fastigheter. Regementet ägs av Fortifikations-
verket och Hcigkvarteret av AB Specialfastigheter, ett statligt bolag som relativt
nyligen bildades för att överta de av Vasal«onans fastigheter som inte kan ingå
i ett kommersiellt bestånd infor detta bolags planerade börsinträde.

Planer
Kl:s område, dvs återstående delar av kaserområdet, ingår i nationalstadspar-
ken. Området ligger i parkens smala del mellan norra och södra Djurgården. I
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denna del bör de bilogiska spridningsfunktionerna forbättras. För kvarteret
gäller en äldre detaljplan som anger allmiint ändamål. Planen preciserar inte
byggrätten nlirmare men visar en bebyggelsefri zon utmed kvartersgriinsen.

Pro gramutrednin gens uppgifter

Allmrint
Kvarterets läge i och vid nationalstadsparken innebiir att föriindringar initierade
av Förvarsmakten måste vägas mot de övergripande parkintressena natur-,
parklandskap- och kulturmiljöviirden. Följden kan bli att preciseringar av an-
viindnings- och byggrättsmöjligheter kan bli motiverade. Programutredningens
frtimsta uppgift är attvara ett samråds- och forhandlingsinstrument mellan
staden och staten ltireträdd av Försvarsmakten och lZinsstyrelsen.

Matsalen
Ett ftirslag till en ny matsalsbyggnad har tagits fram av AB Specialfastigheter i
samarbete med Försvarsmakten. Förslaget aktualiserades 1995 men har sedan

awaktat nya utredningar och ställningstaganden innan det nu ånyo aktualise-
rats. Avsikten är att matsalen ska försörja både Staben och Kl och på så sätt
överta viirnpliktsmatsalens uppgift. För ett par ar sedan var nybyggnad av ett
kök aktuellt men övergavs till ftirman for en ny gemensam byggnad.

Förslaget är att förlägga byggnaden i kvartersgränsen i söder mot parkstråket
vid kv Ryftmästaren. Byggnaden ersätter en parkeringsplats och några medel-
stora lövträd måste ftillas/flyttas. Ett f<irslag till byggnad har tagits fram med
hjälp av arkitekt Johan Celsing. Huset kan sägas något återskapa byggnadsfron-
ten l2ings kvarterets sydöstra gråins men innebiir samtidigt att det öppna rummet
mellan dagens byggnader minskar. Alternativa lösningar kan vara att fortsätta
matbespisning i värnpliktsmatsalen med ett nytt kök eller att placera byggna-
den diir nuvarande rid- och motionshallen ligger, om ridverksamheten flyftar. I
forsta fallet åir följden att nuvarande bespisningsformer i stabshuset behålls. I
programutredningen bör hållas öppet för en diskussion om dessa altemativ
innan slutligt ställningstagande sker.

Ridverksamheten
Om en flyltning av denna till Stor?ingsbotten genomft)rs innebiir det att en stall-
l2inga, polisbaracken och ridhuset forlorar nuvarande anviindning. Behovet av

en motionshall i någon form torde kvarstå. Stallet har äldre inredning som dock
inte är ursprunglig i detta hus utan flyttades hit fran en av de stalliingor som

revs. Stallet innehåller endast spiltor vilka enligt dagens anvisningar från Jord-
bruksverket tir för trånga. Ur djurhållningssynpunkt uir en iindring till boxar
motiverad. De två andra stalliingoma har ingen ursprunglig inredning kvar utan

anviinds till lärosalar och som ftinåd.

Det korta avståndet mellan stallet och bostadshuset i kv Skvadronen, som lägst
12 m, innebiir påtagiig risk att störningar uppstar i form av lukt och allergi.
Det kan inte uteslutas att verksamheten med hästar kan fä fortsätta inom Kl:s
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område fi)rutsatt att omfattande ombyggnader sker av stallen och att ett större
ridhus fär ersätta det nuvarande. Bl a måste ett nytt ventilationssystem med kol-
och elekrofilter installeras ftjr atträda bot på lukt- och allergenspridningen.
Gödselhanteringen måste ske i ett slutet system.

En undersökning med nya metoder for mätningar av allergener görs vid stallet
och dess niirhet av Miljömedicinska enheten vid Karolinska sjukhuset. Liknan-
de undersökningar görs på andra håll. Preliminiira resultat ger en indikation om
att de under senare tid tillåimpade generella kraven på skyddsavstand på 200 m
saknar vetenskaplig grund. En forsta rapport avses presenteras på liikarstiim-
maninovemberiar.

Övrigt
En översyn av markområdena iir angelägen med hiinsyn tili nationalstadsparken
och till såikerhetsfrågorna. Bl a bör briinsledepålösningen studeras med håinsyn
till såikerhet och miljö. En förstärkning av de gröna sambanden iir angelägen.
Rivning av baracker kan vara önskviird. Frågan om "pansarbilsvillan" kan rivas
och hur denna del ska ordnas bör utredas. Översyn av parkeringssituationen bör
göras och läget f<ir kvarterets yttre griinser ses över dels mot Lidingövägen,
dels mot bostadsområdet i Starrbäcksåingen. Omfattningen av och detaljerings-
graden i en planåindring far programutredningen visa. Helt klart åir att den
foreslagna matsalsbyggnaden forutsätter en ny plan.
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