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Stockholms Stadsbyggnadsnämd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ang förslag till detaljplan för del av Storängsbotten inom stadsdelen Hjorthagen i Stockholm, S'
Dp 96003

I Allmänt orn remissens innehåll
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som ger möjlighet att uppföra ett nytt stall och ridhus fÖr

beridna högvakten och polisrytteriet. Dessa verksamheter är nu lokaliserade inom K1;s lokaler vid Lidingövä-
gen. Platsen är det område dar den stora mässhallen (Sveriges Radio/TV) nu ligger. Hallen avses att rivas och

ersättas med ny ridanläggning. Marken är statligt ägd och förvaltas av Kungl. DjurgårdsfÖrvaltningen. Stads-

byggnadskontoret vill ha en ridanläggning med läktarplatser för ca 1 000 personer, med möjlighet till interna-

tionella tävlingar och samarbete med Kungl. tennishallen med p-platser vid större evenemang. Det flaggas ock-
så om möjlighet att upplåta anläggningen för andra idrotter, t ex tennis.

2 Sammanfattning av EPF:s och FFE:s åsikter
. EPF och FFE anser att problemet för nationalstadsparken Ekoparken är de stora vägprojekten och etablering

av expansiva verksamheter, främst inom utbildning men även inom t ex idrott. Stallet i Storängsbotten

handlar om att etablera en expansiv verksamhet som kommer att förtäta och försämra miljön även i förhål-
lande till nuläget.

. Exploatering av ridhus i Storängsbotten ger föga tillskott till de gröna spridningsvägarna eftersom man pla-

nerar att ha bilburna evenemang i området och i och med att City Stormarknad, Statoil, SAAB m fl tillåts ha

kvar sina verksamheter. Platsen "packas" d v s förtätas.
o Området bör restaureras och grönytorna./spridningsvägarna ökas. Detta kan bara ske om inte nya expansiva

evenemangsorienterade verksamheter tillförs.
. Vi anser att allergi/luktproblem samt EU-stallboxar kan lösas inom Kl. Motsatsen är inte bevisad i planun-

derlaget. Kulturvärden förstärks med kopplingen hästar-stall-militärkasern.
. Vi anser inte att planförslaget är tillfredsställande utrett, d v s att fördelarna överväger nackdelarna. Vi for-

ordar att man noggrannare utreder förutsättningar för att behålla ridverksamheten/Beridna HÖgvakten inom

Kl:s område samt att delbeslut inte tas förrän planutredningen gjorts för hela kvarteret Kavalleristen.
o Vi föreslår att detaljplaneförslaget återremitteras i avvaktan på en fördjupad Översiktsplan för hela idrotts-

parken från Stadion upp till järnvägen-Kungl Tennishallen och mellan Fiskartorpsvägen och LidingÖvägen

samt Storängskroken och Kl (kvarteret Kavalleristen).
o EPF och FFE säger nej till nytt ridhus vid Storängsbotten såsom det föreslås i detaljplaneförslaget.
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-tlr-Frågor som rör Förbundet för Ekoparken besvaras på tel 08-15 76 11
Adressen är: Stora Skuggaasväg 30, 115 42 Stockholm.
E-mail: ekopark@algonet

Frågor om EkoparksfondenWWF besvaras av
Henri.k Waldenström tel: 08-587 140 41, Far08-587 140 89,
E-mail: henrik.waldenstrom@stromma
Adressen ar: Ångfartygs AB Strömma kanal,
Skeppsbron 22,lLt 30 Stockholm ., .
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3 Ekoparksfonden WWF och Förbundet för Ekoparken
Föreliggande remiss insändes från Ekoparksfonden WWF (EPF) och Förbundet för Ekoparken (FFE). Eko-
parksfonden WWF är en fond inom Världsnaturfonden WWF och ersätter sedan 1 januari 1998 "Projekt Eko-
parken WWF" som varit verksamt sedan april 1991. Förbundet för Ekoparken är en paraplyorganisation med 46

organisationer. Förbundet har varit verksamt sedan 1992.

EPF och FFE förenas i att värna, vårda och visa det samlade kungliga parklandskapet Nationalstadsparken Eko-
parken som omfattar Södra och Norra Djurgården, Haga-Brunnsviken, Ulriksdal och Sörentorp samt öarna

Skeppsholmen-Kastellholmen, Beckholmen, Fjäderholmarna, Bockholmen och Kaninholmen. Detta område
kallas populärt för "Ekoparken" och har sedan 1 januari 1995 juridisk status som "nationalstadsparken Ulriks-
dal-Haga-B runnsviken-Djurgården" enligt riksdagsbeslut.

4 Synpunkter på helheten
Planeringen av området Storängsbotten bör inrikta sig på att hitta en övergripande id6 som planeringen kan utgå

från. Väsentliga utgångspunkter bör vara att förstiirka vad som idag är en smal del av nationalstadsparken-

Ekoparken. Detta parklandskap bör restaureras och utvecklas. Detta är en viktig ekologisk spridningsväg mellan
Ladugårdsgärde/Gärdet och Lill-Jansskogen på Norra Djurgården. Så mycket som möjligt bör göras för att för-
stärka denna. Parklandskapet har stora kvaliteter som idag har skadats av oplanerad tillfallig bebyggelse, vägar

och jämväg. Förbindelser med Tessinparken bör skapas, kanske under Lidingövägen. En storartad landskaps-
restaurering vore att däcka över järnvägen med en grässlänt. Om Norra länken skulle bli av är effektiva buller-
skydd mycket viktiga krav. Barriärer och buller mäste åtgärdas.

Det föreliggande förslaget innebiir sannolikt attplatsens spridningsvägarförsämras p g a att man planterar tn
en expansiv verksamhet som tillsammans med Kungl. Tennishallen genererar biltrafik till stora evenemang.

Situationen försämras också av att biltrafikalstrande City Stormarknad, Statoil, och SAAB i det nuvarande för-
slaget ligger kvar (utanför detaljplanen). I tidigare förslag har man föreslagit att åtminstone City Stormarknad
skulle avvecklas.

Omr'ådet gränsar till vad som en gång betecknades som Idrottsparken. Östermalms IP, tennis samt hästsporten

och ev bågskytte bör samsas här med det rörliga friluftslivet. Detta bör på 1-5 års sikt innebära att kon-
trakt/upplåtelser som rör bilförsäljningen vid gamla Ditzinger, Statoils bensinstation, SAAB, City stormarknad,

småföretag vid Storängsbotten samt Cirkus Scott upphör. Vissa av paviljongerna i området anses ha ett arki-
tektoniskt värde, men det bör utredas om inte en flyttning av dessa skulle förbättra områdets helhetsintryck.

Paviljonger av denna typ kanske skulle komma mer till sin rätt på en annan plats. Nu bidrar de till ett plottrigt
intryck. Verksamheterna drar också in mycket trafik i området, vilket kräver vägar och p-platser. Även det

närliggande skjulområdet Storängskroken bör avvecklas i detta sammanhang.

Frågorna kring hamnen och Norra Länkens framtid bör lösas innan detaljplanering sker fÖr Storängsbotten.

EPF/FFE anser att det är fel att dra in ytterligare en expansiv verksamhet i nationalstadsparken. Erfarenhet visar
att dessa hela tiden växer och skapar planeringskonflikter (ex KTH och Universitetet). Som konceptet nu ser ut

är det en stor anläggning för internationella tävlingar i diverse idrotter, d v s man skapar inte bara ett stall fÖr

den beridna högvakten. I och med att befintliga aktiva anläggningar inte berörs förtätas platsen. Ett minimikrav
är att City Stormarknad avvecklas innan planeringen fortsätter. Detta förutsattes i ett tidigare skede, men har nu

ändrats. EPF/FFE anser att en helhetsplanför hela området ntåste till innan man går vidare med planer för Kl
eller nytt stall. Vi föreslår en fördjupad översiktsplan för hela idrottsparken från Stadion upp till iärnvägen-
Kungl Tennishallen och mellan Fiskartorpsvägen och Lidingövägen samt Storängskroken och Kl (kvarteret

Kavalleristen).

5 Synpunkter på nytt stall till Beridna högvakten
5.1 Allmänt
Den plan som nu uppvisas innebär ytterligare förtätning och följdexploatering i området. En storskalig anlägg-

ning kommer sannolikt att kräva expansion på plats vilket gör att grönytorna/spridningsvägarna minskas. Vi
befarar att hästtätheten (och därmed slitaget) i området redan idag är för hög. MKB ger inte tillräcklig vägled-

ning för att bedöma de störningar som kommer att ske under byggtiden och hur lång byggtiden blir.
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5.2 Evenemang och p-platser
Av planunderlaget framgår att parkeringssituationen vid större evenemang kan komma att lösas genom att

nytda den vegetationsfria yta som blivit ett resultat av Cirkus Scotts evenemang på området. Detta visar att

"slitageevenemang" ger en annan markanvändning, som här exempelvis där gräsytor blir till p-platser. Bilden

av en trafikalstrande evenemangsplats växer fram. I planunderlaget flaggas upp för att mer p-platser behövs

trots goda kollektiva kommunikationer (t-bana Gärdet, buss 55 och 62). Detta innebär att man tänker använda

"Cirkus Scottytan" som p-plats vilket tyvärr görs redan idag, vilket är en stor förfulning av landskapet. Skan-

sens talrika besökare klarar sig i princip utan några p-platser alls.

EPF/FFE anser att verksamheterna i områ.det ska baseras på den tillröckligt goda kollektivtrafiken och ei på

stora p-ytor. Evenemang och p-platser i ksmbination används systematiskt som en metod att omvandla

grönytor tilt byggbar/exploaterad mrtrk som därmed undandras rörliga friluftslivet.

5.3 Stallet
I planen föreslås att ett nytt stall skall uppföras på en tidigare hårdgjord yta i Storängsbotten. Vi ifrågasätter

behovet av ytterligare en ridanläggning hiir med tanke på att antalet hästar i området redan är stort. Kopplingen

mellan Kl och hästar är av stort militär- och kulturhistoriskt värde med lång tradition på Djurgården. Därför bÖr

nya stallar i första hand anläggas inom andra befinttiga byggnader på Kl ev med tillbyggnader inom K1. Ären-

det skulle lämpa sig för en fördupad miljöprövning där olika alternativ tas fram och prövas.

EPF/FFE anser att en förutsöttningslös utredning görs för att pröva möiligheten att lösa stallfrågan inom Kl : s

område.

5.4 Allergiproblem
Vi anser att allergi/luktproblem inte bevisligen är av den art att det kräver en flyttning från Kl' Ingenting i ut-

redningsmaterialet styrker att ett nytt stall är nödvändigt ur allergisynpunkt. Nära Kl ligger Swartlings ridskola
(bostadsavstånd= 75 m, skola ca 15 m) och på Östermalm ligger hovstallet som har ännu mer närbelägen bo-

stadsbebyggelse. Detta talar för att även Kl:s problem går att lösa internt. Även nya hästboxar kan byggas inom

Kl (enligt jordbruksverkets normer).

I remissvaret från brf Värtahus i Hjorthagen anses att allergiproblem bara flyttas i det nuvarande förslaget. Lo-
kala hyresgästföreningen Skvadronen som kan anses mest i farozonen kan alternativt tänka sig en lösning inom

Kl i ett annat täge. Vi anser dock att båda dessa remissvar samt miljöförvaltningens/boverkets

krav/rekommendationer bygger på osäkra fakta.

Vi har särskitt undersökt allergiproblernatiken och kunnat konstatera att det som i debatten om K1 framställts

som kav dr rekommendationer. Även i planeringsunderlaget framkommer osäkerhet om skadligheten av stallet,

man hänvisar tilt att osäkerhet föreligger och att nya rön ska presenteras på läkarstämman, att bättre ventilation

kan underlätta situationen etc.

Vi har tagit del av miljöallergiforskare Gunnel Emenius rapport om allergi där preliminära resultat visar att

miingden hästallergener i bostadsområdet Skvadronen inte är nämnvärt större än på andra håll i innerstan.

Vi har även konsulterat expert som kan klara såväl allergi- som luktproblem i det befintliga stallet såväl inne

som ute. Expertens rapport skickas senare i november till stadsbyggnadsnämden.

I MKB:n anges att ett antal boende i området "har drabbats av allergiproblem". Vad innebär det? Två eller 20?

Vid kontakt med Svenska Bostäder har man uppgivit att hyresgäster har informerats om närheten till stallet, d v

s att allergiska människor inte ska bosätta sig just i kv Skvadronen. Eftersom kommunen lät kv Skvadronen

byggas när stall med hästar var på plats faller det sig naturligt att kostnader för bättre ventilation också delas av

kommunen. Det är kommunen som skapat problemet.

I Astma-allergiförbundets miljöprogram 1998 för Stockholms län framhålls att hästallergiproblemet i fÖrsta

hand framkallas genom bärandet av stallkläder på bussar och dyl. och inte av lukt. Vidare konstateras att

"IJtomhus är det biltrafiken och vedeldning som står för större delen av de föroreningar som påverkar hälsa och

miljö". Om man plötsligt från miljöförvaltningens sida vill blåsa upp allergiaspekten i samhällsplaneringen är

det minst lika viktigt att komma åt luftföroreningarna utomhus som ger upphov till mycket allergi. Vi välkom-
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nar en faktabyggd allergidebatt som i minst lika stor utsträckning fokuserar på åtgarder mot bilavgaser som

hästallergi. Vi är givetvis medvetna om att allergier, vad än orsaken är, kan ge den drabbade stora besvär.

EPF/FFE anser att planbeskrivningen överdriver allergi/lukt fråru höstar i förhållande till andra allergikällor i
Stockholntframförallt biltrafiken. Kunskapsunderlaget är bristfälligt rörande fakta om allergins skadlighet och

belyser inte möjligheter att åtgärda problemet inom Kl. En saklig MKB måste mycket noSSrannare och mer
opartiskt analysera allergi/luktaspekten. Vi har studeratfrå7an om allergi/lukt lite extra och kunnat konstatera

att problemen går att lösa inom KI.Allergi/lukt har kanske använts som ett ltimpligt tillhyggeför att skapa ett

nytt byggprojekt.

5.5 Beridna högvaktens stalt - ett behjärtansvärt projekt eller riskprojekt?
Det är inte bevisat att Beridna Högvaktens framtid talar emot en fortsatt placering på Kl. Vi uppfattar att mot-

ståndet mot en flyttning från Kl är större än vad som hittills framkommit. Det finns delade meningar inom
Beridna Högvakten, Försvarsmakten m fl. I denna fråga måste en större enighet nås för att stallprojektet i Sto-

rängsbotten ska anses behjärtansvätt och självklart. Även Östermalms stadsdelsnämd och länsstyrelsen är tvek-

sarTuna.

Är stallet ett behjärtansvärt projekt eller används projektet behjärtansvärt? Vi anser att det blivit en tendens att

skjuta behjärtansvärda intressen framför sig i byggprojekt inom Ekoparken. Lagen om nationalstadsparken har

kanske hos exploateringsintressen skapat en förslagenhet i att kringgå skyddsmotiven. Innan Aula Magna bygg-

des såg man studenternas växande behov av en större samlingslokal som mycket behjärtansvärt- Idag när aulan

står klar blir plotsligt kongressintäkter viktigare än studentemas samvaro. Samma sak kan inträffa i stallärendet.

Vi ser överhängande risker i att projektet kaftigt förändras om bygget blir dyrare än beräknat. Detta kan inne-

bära att högvaktare till häst skuffas undan för större och mer inkomstbringande evenemang. Vidare kommer

krav på mer kontorsyta för att bättra på ekonomin och kanske främmande verksamheter. Jfr bilfÖrsäljningen

som andrahandshyresgäst till Tennisstadion. Vi ser redan idag hur Kungl Djurgårdens Förvaltning har svårt att

göra sig av med inkomstbringande arrenden och hur vissa KDF-arrendatorer hyr ut i andra hand till hyresgäster

som inte stämmer överens med ändamålsupplåtelsen enligt den kungliga dispositionsrätten. Hamnar Beridna

Högvaktens ekonomi i gungning av ett fördyrat stallbygge kommer andra eveuemangsintressenter att ta över. Vi
står då inför ett helt annat projekt än det som presenterats. Denna risk anser vi uppenbar.

Vi tror att beridna högvaktens stall mera handlar om att få till en stor evenemangsbyggnad i ett känsligt område

som borde få förstärkta spridningsvägar - än atf ge hemlösa allergihästar ett nytt [rem.

6 Planläggning av kv Kavalleristen
Planarbete ska påborjas inom Kl (kv Kavalleristen). I detta sammanhang är det viktigt att ta hänsyn till lagen

om nationalstadsparken. Detta innebär att nybyggnation ska anpassas till befintlig arkitektur, att man ska und-

vika att fiilla trad/ta boft grönstruktur och att bilparkering inom området begränsas (behovsprÖvat, ingen perso-

nalförmån). Vi vill särskilt påpeka att de grova lövträden, främst ekarna, är mycket värdefulla. Vi har inget

emot en omdisponering av området, siirskilt inte om detta underlättar en nygammal etablering av Kl:s stall in-

om kv Kavalleristen. Vi anser dock som konstaterats ovan att planen utom och inom Kl bÖr avvakta annan

planering i närområdet.

7 Avslutning
Vi anser att Kl med hästverksamhet är en viktig ingrediens i det historiska landskap som lagen om national-

stadsparken stadgar. Det är därför nödvändigt att en extra noggrann planering av området sker. Vi befatar att

natur-, kultur- och friluftsvärden samt historiska landskap kan gå förlorade i detta plan-förslag. Med beridna

högvaktsallergier som tillhygge riskerar man att tillföra ytterligare en expansiv och skadlig verksamhet i natio-

nalstadsparken Ekoparken.
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Med vänlig hälsning, / fi,,lrN*r(Ufu'ffi'"^^
Henrik Waldenström
Ekoparksfonden WWF, verkställande

Oll

Rickard Murray
ordf Förbundet för Ekoparken
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