
ö

li

*""tffir= Stadsbyggnads
'.§": kontoret PLANBESKRIVNING

t997-11-24

PLANSAMnÅnsHeNDLING

I (r7)

Dp 96003Ulf Sandell

Tfn 50827349
Fax 50827332

Förslag till
Detaljplan för
del av Storängsbotten
inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm
S-Dp 96003 Lrtz

PLANHANDLINGAR

Samrådsförslagets handlingar består av:

- plankarta med bestiimmelser
- denna planbeskrivning med miljökonsekvenser och illustrationer
Dessutom föreligger som bilagor en landskapsanalys och en

funktionsbeskrivning.

PLANENS SYFTE

Syftet med planen zir att möjliggöra en föråindring av mark och bebyggelse
inom Storängsbotten på ett sätt som innebåir en förbättring av denna del av

nationalstadsparken. Detta avses ske genom att viss bebyggelse rivs och ersätts

med en ny ridanläggning med stall och ridhus för Beridna Högvakten och
polisen. Två f d utställningspaviljonger bevaras och en ny park anläggs.

PLANERINGSBAKGRUND

översiktsplan
Översiktsplanen anger området som parkområde för sport och friluftsliv.
Förslag till översiktsplan 97 redovisar området på motsvarande sätt.

D etaljplan, område sb e strimmelse r
Området åir inte detaljplanelagt. Områdesbestämmelser Ob 87032 gäller for f d
Amerikanska paviljongen innebiirande utökat bygglovkrav för kulturhistoriskt
viirdefu ll bebyggelse.

Nationalstadsparken
Området ingår i nationalstadsparken vilket innebåir att ny bebyggelse och nya
anläggningar får komma till stånd och andra åtgiirder vidtas endast om det kan

ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska land-
skapets natur- och kulturviirden i övrigt skadas.I stadsbyggnadskontorets rap-
port "Nationalsladsparkens ekologiska infrastruktur" (1991) föreslås att sprid-
ningsvägen mellan parkens södra och norra delar över Gåirdet försttirks i områ-
det där planområdet 2ir beläget under förutsättning att omgivande naturmiljö ej
skadas och urformning och växtval anpassas efter det gamla odlingslandskapets
karaktiirsdrag och biotopinnehåll. Gräsmarker med ek prioriteras.
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NUVARANDE FÖRUÅT,T,A.NDEN

Planområdet är ca 6 ha stort och begränsas av Lidingövägen, Storängsvägen,

Våirtabanans j2irnvägsområde och Kungl. Tennishallens område.

Marktigar e och upplåtels er
Marken ägs av staten genom Kungl. Djurgårdens förvaltning som arrenderar ut

den till Sveriges Television AB, KF Fastigheter AB och BOBEC KB.

B eby g g els e o ch anlcig gning ar
Markområdet mellan Lidingövägen, Storängsvägen och jiirnvägen började

bebyggas i början pä 1940-talet. Dessförinnan var hiir ängsmark delvis som

våtmark. En befintlig ridbana flyttades till det nuvarande läget på ängen

framför Kl niir området planerades för bebyggelse.

. Bebyggelsen består av Sankt Eriksmässans tidigare utställningsbyggnader upp-

förda under 1950-talet. Den stora mässhallen längs järnvägen ägs av Sveriges

Television AB som bedriver inspelningsverksamhet och har sin fordonsservice

håir. Inom detta område finns även en barack och en spolhall. F d Amerikanska
paviljongen ågs av BOBEC AB som hyr ut den till Svensk MÖbelcenter för
utställningsverksamhet. F d Västtyska paviljongen ägs av KF Fasigheter AB
och disponeras av City Stormarknad AB för försäljningsverksamhet. De wå

nationspaviljongema har senare byggts om och till. Enligt stadsmuseet 2ir

Svensk Möbelcenters byggnad av stort kulturhistoriskt värde och den stora

mässhallen av visst kulturhistoriskt viirde.

N atur,lands kap o c h v e g e tatio n

Området karaktiiriseras av ett låglänt öppet landskapsstråk omgivet av trädkläd-

da kullar. Vegetation i form av träd finns främst på kullarnas sluttningar samt

utmed vägarna och jiirnvägen. Inom planområdet finns två stora gamla Djur-
gårdsekar vid Lidingövägen. Flera sådana jätteekar växer i grannskapet. Den

låglänta delen av området åir i huvudsak fri från vegetation och täckt av grus

eller asfalt. På den s k cirkusplatsen söder om Storängsvägen åir markvegeta-

tionen nedsliten av cirkusarrangemangen samt parkering av bilar och vagnar.

En landskapsanalys upprättad genom Beridna Högvakten, visas på sid 11.

G e o tekniska fi)rhållanden
Området var förr en del av en havsvik. Den låglänta delen består av lera som är

täckt med ett till stora delar asfalterat bärlager av grus. Sluttningarna och kul-
lama består av moränlager på berg. Berget sticker fram på enstaka ställen i om-
givningen. Bebyggelse av perrnanent art åir grundlagd på berg eller pålar till fast

botten. Grundvattnet ligger ytligt. Tillrinningen av dagvatten är god. Trafikvat-
ten från Lidingövägen rinner i orenat skick ned i området.

Trafik
Området försörjs med tillfarter från Storängsvägen. Trafikmängden på Lidingö-
vägen iir ca 40000 fordon/dygn och på Storängsvägen ca 9000. Inom området

finns stora parkeringsYtor.

Området bedänas av tre busslinjer, 55,62 och 63, den senare på Lidingövägen

endast vardagar. Avståndet till tunnelbanestationen vid Gtirdet,ir 600-900 m.
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För gång- och cykeltrafik iir mojligheter att passera genom området dåliga.

Standarden på gång- och cykelvägar vid Storängsvägen och Lidingövägen iir
bristfällig. Området iir svårtillgängligt för rörelsehindrade på grund av omgi-
vande gator och jåirnväg, avstängslingar samt nivåskillnader. Fiskartorpets

viadukt iir för smal för att ge acceptabelt utrymme för gång och cykeltrafik
samt för ryttare med flera olyckor som följd.

Luft och buller
Området är starkt utsatt för buller och avgaser från Lidingövägen, såirskilt på

grund av den omfattande tunga trafiken från hamnen. Gränsviirdena för buller-
atörningar enligt stadens planeringsmål för rekreationsområden överträds i strå-

ken längs Lidingövägen och Storängsvägen. Flera träd liings Lidingövägen,

siirskilt stora gamla ekar, s k Djurgårdsekar, iir skadade av miljöpåfrestningar.

rÖnÄNNRINGAR

Markanvändning

Området föreslås anviindas för en ridanläggning, utstiillningsverksamhet och
park. Gränsen mot Kungl. Tennishallen justeras något i förhållande till rådande

arrendegriinser, så att en rnindre utvidgning av tennishallens område rir mojlig.
Gränsen kring utställningspavi§ongerna minskas något för att mojliggöra
upprustning av parkområdet kring dessa och allmäin tillgänglighet till området.

Sport, idrott och friluftsliv, främst ridning, har gamla traditioner i området mel-
lan Valhallavägen och Viirtabanan. Utställningsverksamheten har en historisk
hemvist från SÖ-talet i ornrådet i form av Sankt Eriksmässan. De föreslagna

verksamheterna iir diirför förenliga med målen för nationalstadsparken.

Bebyggelse och landskaP

Parken
Den nya parken ordnas som en öppen äng med trädplantering vid bebyggelsen

och vid hojdernas sluttningar. Den nya ridanläggningen, den befintliga tennis-

anläggningen och den nya parken inom planområdet sammanbinds med natur-

och idrottsområdet söder om vägen genom att Storåingsvägen föreslås avstängd.

Det befintliga parkområdet kring utställningspaviljongerna förstiirks med ny
trädplantering. I delarna mot Lidingövägen - Erik Dahlbergsgatan bör den täta

trädridån i parkområdet öppnas mera genom borttagande av några träd.

Det utanför planområdet belägna nedslitna området söder om Storiingsvägen,

nu utnyttjat för tillfälliga cirkusarrangemang och som tilltällig parkeringsplats,

bör på sikt återställas tiil naturmark och ges en ängskaraktiir av samma slag

som intilliggande åingsområden. Ett läge för cirkusverksamheten med bättre

kollektivtrafikforsörjning bör eftersökas. Om detta inte kan lösas kan en ny
evanemangsplats övervägas i det låglänta området i planområdets västra del.

Bebyggelsen
Den centrala delen av ornrådet föreslås användas för ridverksamhet. Hit flyttas
Beridna Högvaktens och polisens hästar från nuvarande plats inom Kl i kv.
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Kavalleristen, dåir hästarna förorsakar lukt- och allergiproblem i n2irbelägna

bostäder, skola och park. Lokalisering av den nya anläggningen i bra inrid-
ningsläge mot staden och i K1:s niirhet åir förutsättningar för verksamheten.

Utbildning av v?irnpliktiga för högvaktens behov sker genom Kl:s försorg.

Landskapets öppna karaktåir förståirks genom att den nya bebyggelsen förläggs

nåira den befintliga väster om Lidingövägen. Bebyggelsen placeras mot järnvä-

gen så att ett öppet dalstråk uppstår längs Storängsvägens norra sida.

Bebyggelsen ges i iäge, form och arkitektur en utformning som ger anlägg-

ningen viirdighet och som åir förenlig med det historiska landskapets natur- och

kulturmiljö. Ett såirskilt gestaltningsprogram avses upprättas. Byggrätten låses

inte i detalj på grund av att viss flexibilitet bör finnas vid planering och

urformning av en stor ridanläggning som denna.

Området med de två f d mässpaviijongerna får anv?indas för utställningsverk-
samhet och därmed sammanhängande ändamål som kontor, konferenslokaler,

servering'm m. Den ursprungliga Västtyska paviljongen kan behållas om den

återställs till uisprungligt skick. Den f d Amerikanska paviljongen får behållas i

sin nuvarande ombyggda utformning. Några byggnader delvis av tillftillig
karaktåir rivs. Detta gäller den stora mässhallen, baracken och spolhallen samt

tillbyggnadema på f d Västtyska paviljongen.

Ridanläggningen ordnas så att de lägre stallbyggnaderna kopplas till ridhuset
med en central hall. Hallen 2ir anläggningens centrum och hiirifrån utgår hög-

vaktens ryttare till en uppställningsplats framför hallen för avridning in mot

staden. Hallen åir huvudentr6 och hiir har allmänheten tillträde. Stallängoma
kan kopplas till hallen på olika sätt och planen låser inte detta i detalj. Huvud-
mannen för anläggningen, Stiftelsen Beridna Högvakten, önskar göra denna

koppling i form av en kryssformad stallbyggnad, visad på illustrationerna sid

l6 och 17. Fronten av anläggningen mot dalstråket utföres något knäckt för att

förståirka landskapsrummet utanför och med ett framdraget markerat entrdparti.

Från hallens övre plan nås ridhuset. I detta plan iir det tåinkt att utstiillning och

kaf6 skall ordnas. Ridhuset innehåller fyra volter vilket möjliggör stora läv-
lingar och att det kan delas upp i två halvor för olika samtida aktiviteter.
Allmänheten har möjlighet att följa dessa från läktarplats. Intill ridhuset och i

stallängorna finns kompletterande lokaler för högvaktens och polisens behov.

Ridhuset ges en tydlig form och arkitektur som markerar att det är anläggning-

ens huvudbyggnad. Taken görs flacka i fallande vivåer. Ridhuset bör förses

med storä fönster och lanteminer för att ridhallen skall få en ljus, vacker och

fu nktionell lju sföring.

Stallet planeras för ca 120 hästar i huvudsak i boxar, vilket iir det bästa ur djur-
hållningssynpunkt. Stallet utföres med enkelgångar så att varje box med en häst

har eget fönster med dagsljus. Stallet delas upp så att högvaktens och polisens

delar ligger på varsin sida av centralhallen. Dessa delas i sin tur upp i mindre

avdelbara sektioner för att minska smittspridning vid infektioner. Utgödsling
löses så att störningar i grannskapet undviks och markläckage inte uPpstår.

8

Befintliga ridytor för övningsridning, uppvisning m m framför Kl utnyttjas
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som idag. Nya övningsytor för ridning får inta ordnas inom planområdet utöver

de som ipptiat inomälaggningen. Små rastytor fÖr hästarna, s k paddockar'

får diiremot ordnas men skall förläggas så att de inte stör omgivningen'

Trafik

Kollektivtrafik
Den nya aniaggningen innehåller i likhet med Tennisstadion publik verksam-

heter. Vid översyn äv kollektivtrafiken bör förbättringar av deyl för områdets

verksamheter efiersträvas. Bra bussförbindelser bör finnas med Gåirdet-Oster-

malm och centrala staden. Turtätheten bör förbättras och hållplatsernas antal

och lägen ses över. Busslinjen på Fiskartorpsvägen är ett viktigt komplement'

G ång - o ch cykeltrafik, till g ringli g he t
Ting"anglignlten foibattras genom att nya gång- och cykelvägar anläggs inom

ornråa"i oih ansluts till omgivningarna. Storängsvägen omvandlas i centrala

delen till gång- och cykelväg. Vid Lidingövägen bör komplettering ske med

gångvagai tÅ n* händikappviinlig lutning. Planen möjiiggör att en gång- och

IyGfUrä i framtiden anläggs mellan parkområdena på ömse sidor av järnvägen

oih d"n planerade Norra Länken, om behov av detta uppstår' Denna förbin-

detse kan läggas antingen i planområdets västra del vid den föreslagna parken

eller i zonen mellan ridanläggningen och tennisanläggningen'

Rtdvögar
En ny"framridningsväg ordnas från den nya ridanläggningen upp tillövnings-

banorna, galoppbånan, Ryttarstadion och till Lidingövägen mittför Kl for

ridning in-moi innerstaden. Den nya ridvägen kan fordra vissa förändringar i

terränlen. En mer direkt ridväg till naturområdets ridvägar bör ordnas intill

Storarigsragen. Fiskartorpsvägens viadukt, belägen utanför planområdet' bör av

sakerhätsskal kompletteras med ridväg och förbättrad gång- och cykelbana'

Biltrafik
Genom den föreslagna avstängningen av Storängsvägen kan tillfarterna separe-

ras så att den östra äelen nås från Lidingövägen via Storängsvägens backe me-

dan den västra delen nås från samma tillfartsväg som Ryttarstadion fran Fiskar-

torpsvägen i form av den kvarvarande delen av Storängsvägen' Besöksrafik

till ridailaggningen, t ex turistbussar' kan använda tillfarten från Lidingövägen'

Denna tillfart zir gemensam med utställningspaviljongema och kan också

användas av Kungl. Tennishallen. Transporter för leveranser och avfallstrans-

porter m m kan samordnas mellan den nya ridanläggningen och Ryttarstadion'

Parkering
Parkerin§ för ridanläggningens bilar och vagnsekipage ordnas inom arrende-

områdetäed tillfart från den nya lokalgatan och Fiskartoqpsvägen' Antalet

platser för personbilar åir ca 30 st. Bussar skall ställas upp inom arrende-

ämrådet. Får polisens del behövs även några bilplatser i garage inom bygg-

naden med hänsyn till behovet av övervakning av fordonen' Parkeringsplatser

för utställningspaviljongernas behov ordnas i området vid dessa' UtanfÖr

arrendemark får parkerin g sp latser in te anordn as'

Parkeringsplatserna ordnas på ett parkmässigt sätt vad beträffar läge och

utformning, markbeläggning, planteringar, belysning och skyltning' Parke-

L
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ringsplatsema inom planområdet och i dess n2irhet bör vara möjliga att utnyttja
gemensamt vid större arrangemang.

Parkeringsbehovet vid tillfälliga alrangemang som tennistävlingar och cirkus tir

ett siirskilt problem. Nya ytor för sådan parkering kan inte åstadskommas med

hänsyn till naturmarken och önskemålet att restaurera denna. Delar av denna

som t ex cirkusplatsen, nu ofta använd som tillfällig parkering, bör återställas

till naturmark. Hårdgjorda ytor som avses behållas bör dubbelutnyttjas för
parkering. Ett samarbete mellan arrendatorer, arrangörer, Kungl. Djurgårdens

förvaltning och staden bör eftersträvas för att lösa parkeringsfrågan.

MILJÖKONSEKVENSER

Området ingår i nationalstadsparken. Detta innebär att förändringar får komma

till stånd endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och

utan att det historiska landskapets natur- och kulturvåirden i övrigt skadas. En

djurhållningsanläggning i denna storlek skall också prövas enligt miljöskydds-
forordningen ( 1 989 : 364). Tillståndsmyndighet åir län sstyrelsen.

Landskap, parker

Den landskapliga karaktären inom området och dess omgivning förbättras

genom förstiirkning av vegetationen. Det öppna landskapsrummet i centrala

delen på ömse sidor Storiingsvägen behålls och tydliggörs med hjälp av

komplettering av trädplanteringar i de omgivande sluttningarna. Markvege-
tation som gräsytor, perenna växter och buskar skall bidra till förbättring av

områdets vegetativa karaktär.

De formella gränserna för arrendeområdena får inte utgöra hinder för eller

innebära skillnader i markbehandlingen. Samordning av markplanering skall

ske mellan arrendatorerna och Kungl. Djurgårdens förvaltning. Den utvidgade

parkkaraktären omfattar även de i planen avgränsade bebyggelseområdena.

Kompletterande trädplanteringar skall utföras kring den nya ridanläggningen

och kring utställningspaviljongerna. En viss utglesning av det täta trädbeståndet

längs Lidingövägen åir till fördel för landskapet och utblicksmöjligheterna.
Avveckling av cirkusplatsen iir till fördel för naturmiljön.

Åtgärd.-u innebåir att ett grönt stråk skapas i ösrvästligt riktning mellan Lill-
jansskogen genom mässområdet+ennisanläggningen till Giirdeshöjdens parker

och gröna gårdar. Ätgiirderna innebär också att parkrummet kring de två

utställningspaviljongerna förbättras. Utgangspunkten för detta åir resterna av

Sankt Eriksmässans gamla utställningspark.

Ekologi

Kompletteringen av träd, främst ek, och annan vegetation förstiirker de ekolo-

giska sambanden mellan norra och södra delama av nationalstadsparken. Igen-

läggning av den centrala delen av Storängsvägen förbättrar också den ekologis-

ka spridningsmöjligheten. En nedläggning av cirkusplatsen iir positiv för ekolo-

gin. Staket och stängsel, som inte iir uppenbart nödvändiga av siikerhets- och

bevakningsskäI, bör avlägsnas för att förbättra spridningsegenskaperna.

I
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Kulturmiljö

Planförslaget innebåir förbättringar ur kulturmiljösynpunkt. Den sammanhäng-
ande kulturmiljön, kännetecknad av idrottsanläggningar med Stadion i söder
inom f d Idrottsparken, Östermalms Idrottsplats, Galoppbanan, Ryttarstadion
och tennisanläggningarna, sammanbinds och tydliggörs.

Den värdefulla delen av den historiska utställningsmiljön med f d Sankt Eriks-
mässans två nationspaviljonger och tillhörande park kan i huvudsak återstäl-
las.Till denna miljö hör även restaurering av mässans gamla huvudentr6 från
Lidingövägen. Det ålderdomliga vägräcket liings Lidingövägen med stenpollare
och överliggande jtirnbalk, ett av de få kvarvarande i staden, bör bevaras och
restaureras.

Den stora utställningshallen har enligt stadsmuseet visst kulturhistoriskt våirde.
Utveckling av landskapets vzirden och egenskaper äir avgörande för bedömnimg
av hallens framtid. Ersättning av den befiritliga stora byggnaden med lägre och
mindt'e utbredd bebyggelse är till fördel för det historiska landskapets natur-
och kulrurviirden.

Lukt och buller

Den nya ridanläggningen är så placerad att boende eller annan plats i niirheten
diir personer stadigvarande vistas som skolor, vårdbyggnader och liknande inte
skall kontinuerligt utsättas för besvärande lukt. Hanteringen av gödsel utomhus
skall ske i slutet system för att förhundra luktspridning och markläckage.
Genomluftningen i det öppna landskapet iir god och trädvegetationen runtom
tät vilket inverkar gynnsamt för att minska spridningen av lukt.

Verksamheten inom området åstadkommer inte störande buller i omgivningen.
Ventilationsanläggningar skall utformas så att störande buller inte uppstår.

Delama niirmast Lidingövägen och den planerade Norra Länken har enligt be-
riikningar i samband med planeringen av liinken ekvivalenta bullernivåer över-
stigande 55 dBA, dvs gränsen för buller från trafik vid rekreationsytor utomhus
i tätbebyggelse enligt stadens planeringsmål. Denna zon sträcker sig ca 50 m in
i området räknat från planområdesgränsen längs järnvägen och Lidingövägen.
Bullerstörningarna från Storängsvägen upphör om vägen stängs av.

Det planerade bullerskyddet längs Norra Länken skall utformas så att godtag-
bara bullemivåer uppnås på Storängsbottens friytor och i byggnadema. Buller-
skyddet föreskrivs i detaljplanen för länken men dess utformning i detalj
behandlas i bygglovprövningen. Enligt förslaget avses l?inken förses med en
bågkonstruktion delvis klädd med glasskiirmar. Konstruktionen mojliggör
iindringar i skiirmuppsättningen. Komplettering kan bli nödvändig.

Bevarad och planerad bebyggelse har en avskåirmande effekt så att det plane-
rade centrala parkområdet bedöms delvis få bullernivåer under 45 dBA, som iir
stadens långsiktiga planeringsmål för trafikbuller i natur- och friluftsområden.
Nivån 55 dBA för rekreationsytor i anslunring till tätbebyggelse underskrids i
det centrala parkstråket.
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Allergi

Naturvårdsverket rekommenderar ett minsta avstånd pä200 m mellan ridan-
läggning och bostäder i första hand med hänsyn till luktspridningen. Boverket
rekommenderar minst 500 m vid nyanläggning av allergiskäI. Stadens praxis iir
minst 200 m där inte synnerliga skäl kan motivera avsteg.

I planen åir ett avstånd på 200 m riktviirde för lokalisering av byggnader och

lokaler med hästar i, men en mindre avvikelse med några meter kan vara

motiverad med hänvisning till önskemålet att hålla tillbaks bebyggelsen från
det öppna dalstråket längs Storängsvägen. Avståndet underskrider naturvårds-

verkets rekommendationer och motiveras av att dalstråket åir väl ventilerat och

att nivåskillnaderna iir stora mellan ridanläggningen och de närmaste bostäder-

na i Hjorthagen. Befintlig trädvegetation i Hjorthagsparken och planerad träd-
plantering vid ridanläggningen antas ha en dämpande effekt på spridningen av

hästallergen.

Om Boverkets rekommendation på 500 m tillämpas skulle det innebåira att an-

läggningen måste lokaliseras till Lill-Jansskogens naturområde, vilket ej iir
mojligt enligt nationalstadsparkslagen. Behovet av anläggningen i K1:s niirhet
och med god inridningsmojlighet till staden samt god tillgänglighet till kollek-
tivtrafik är motiv för den valda lokaliseringen. Om ridverksamheten och häst-

hållningen inom Kl skulle behållas innebär det att det korta avståndet, som

lägst 12 m, mellan befintligt stall och angränsande bostäder och skola skulle
bestå..

Riktvärdet 200 m gäller även för utomhusanläggningar som ridvägar, paddock-
ar, longeringsplatser, uppställnings- och uppvisningsplatser för hästar, anord-
ningar för gödselhantering m m.

Dagvatten

Dagvatten skall omhändertas lokalt och efter rening infiltreras inom området
eller avledas till Husarviken. Om dagvatten inte kan omhändertas lokalt får det

släppas ut i allmänna nätet efter det att det renats av producenten på ett av

staden godkänt sätt. Restriktionerna för utsläpp i allmänna nätet och i Husar-

viken gäller även spolvatten från ridanläggningen och trafikvatten från väg med

mer än 20 000 fordon/dygn.

Markf«iroreningar

Risken för befintliga markföroreningar skall utredas av nuvarande nyttjare.

Fordonshanteringen inom Sveriges Televisions byggnad kan ha förorsakat

markföroreningar. Eventuella saneringsåtgärder svarar nuvarande nyttjare för.
Hanteringen av gödsel, spolvatten m m inom ridanläggningen skall lösas så att

risk för markläckage inte föreligger.

Avfallshantering

Källsortering skall tillämpas och utrymme för detta skall finnas i byggnaders
bottenvåningar. Markytan får inte anviindas för lagring av emballage, förpack-
ningar, lastpallar m m. Markytan får inte heller användas för permanent

L
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uppställning av container eller för tillfällig byggnad e dyl för detta ändamål'

Byggavfall vid uppförande eller rivning av byggnad skall sorteras och omhän-

Aårtas fOr återvinning eller lagras tillsvidare på godkänd deponi. Vid rivning av

byggnad skall en såirskild rivningsplan upprättas.

Energiftirsörjning

Området kan anslutas till fjiirrvärmenätet vilket åir väl utbyggt i niirheten' Om

annan energiproduktionsform används skall detta redovisas och konsekven-

serna ur *iljå- och hushåliningssynpunkt belysas. Närheten till gasledning kan

möjliggöra gasuppvåirmning. Energisparande får inte innebiira negativa följder

forlnämfru skl imatet i by g gnad. Överskottsviirme från djurhållningen bör

utnyttjas med hjälp av viirmeväxlare.

Om behov av elnätsstation finns, skall detta i första hand lösas i någon i planen

tillåten byggnad på ett sätt så att personer som stadigvarande vistas i byggnaden

inte utsatis iör elektromagnetsikt kraftfält överstigande O,2 mikrotesla' Om en

placering utomhus blir aktuell får detta prövas som mindre avvikelse från

planen och utföras på ett sätt som iir förenligt med miljön.

övnrcr

Genomfiirande

Markupplåtelser sker av Kungl. Djurgårdens förvaltning i form av arrenden' Ett

arrendåavtal avses tecknas mellan förvaltningen och Stiftelsen Beridna Hög-

vakten. Ändringar av de nuvarande arrendeförhållandena föranleds av plan-

genomförandet. Stiftelsen avser teckna nyttjandeavtal med arm6n för utnyttjan-

äet av stiftelsens hästar och avtal med polisen om uthyrning av lokaler'

Staden kan komma att engageras i frågan om flytu:ing av verksamheter från

området. Staden har medverkat i förhandlingar om flyttning av Sveriges

Televisions verksamhet till en ny byggnad som uppförs i Viirtahamnen'

Genomförande av planen inneb2ir troligen att City Stormarknad inte kan ligga

kvar, men för denna verksamhet föreligger ännu inte någon lösning med en ny

plats. Staden är beredd medverka i lösandet av denna fråga'

Staden engageras också genom skötselavtalet med Kungl. Djurgårdens förvalt-

ning. Avtal"i kun komma att beröra vissa vägar rn m inom och i områdets

nar[et. Parkeringssituationen och lösningar på denna bör bli föremål för

överläggningar mellan arrendatorer, arrangörer, markägare och staden'

Avstängning av Storiingsvägen kan ske vid ett genomförande av Norra Liinken'

Om detia drojer under oviss tid eller uteblir måste en avstängning bedömas i

samband med översyn av trafiksystemet i denna del av nationalstadsparken' En

avstängning får inte leda till oacceptabla trafikökningar på angränsande vägar'

En avsiiingning av den omfattande genomfartstrafiken genom Lill-Jansskogens

naturområd" på Biornnäsvägen - Baron Rålambs Väg iir under alla förhållanden

angelägen ur naturvårdssynpunkt och för rekreations- och friluftslivet.

L
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Normal bygglovplikt föreligger och utökas genom en planbestämmelse att gälla
markåtgärder som plantering, trädfällning, äindringar i marknivåer, uppförande
av stängsel och staket, murar m m. Säirskilda krav på utformning av fasader och

tak i nya byggnader med anledning av natur- och kulturmiljön samt landskapet
gäller genom planbestämmelserna. Ett miljöprogram för ridanläggningen och
dess omgivning bör upprättas i samarbete mellan nyttjaren och Kungl. Djur-
gårdens förvaltning.

Fastighetsbildning föranleds inte for planens genomförande. Respektive arren-
dator iir själv ansvarig för uppförande av ny byggnad samt rivning och andring
av befintlig byggnad som mojliggörs och föranleds av genomförandet av

planen.

Tillfälliga verksamheter

Planens föreslagna genomförandetid på 10 år möjliggör att tillfälliga och tids-
begränsade verksamheter kan fortgå under viss tid tills dess normal uppsägning
av kontrakt, avskrivningsplaner för gjorda investeringar och underhållsinsatser,
planering av omflyttningar eller andra åtgärder möjliggör genomförande av
planen.

Detta gäller byggnader med tidsbegränsat bygglov för vilka bevarandet inte iir
förenligt med nationalstadsparkens syften och mål men kan också gälla andra

byggnader av tilltällig karakttir. För byggnader med tidsbegriinsat bygglov
gäller enligt Plan- och bygglagen en mojlighet till maximal förlängning med 20
år av lovet från lagens ikraftträdande 1988, dvs till2008.

Ekonomi

Markförvaltaren Kungl. Djurgårdens förvaltning har att ekonomiskt i egen regi
eller genom avtal svara för föriindringarna inom området. Staden kan som en av

parterna i Stiftelsen Beridna Högvakten komma att inträda med ett visst del-
ansvar för förverkligandet av den nya ridanläggningen.

ÅtgZirder rörande vägdragningar inom park och natur 2ir angelägenheter för
markförvaltaren. Stadens eventuella ekonomiska delansvar får bedömas i
framtida översyn av skötselavtalet mellan staden och markförvaltaren. Kost-
nader för ökat investeringsbehov för markanläggningar, eventuella ersätt-
ningskostnader m m föranledda av tillämpning av nationalstadsparksbestäm-
melsen har markförvaltaren att ta upp med länsstyrelsen. Markförvaltaren har
sedan möjlighet att fördela ansvaret med arrendatorer genom avtal.

Stadens ekonomiska åtagande i övrigt kan beröra nya ledningar i Storiings-
vägen. Telia AB svarar för teleledningar.

Eventuell komplettering av Fiskartorpets viadukt, belägen utanför planområdet,

för ökad s?ikerhet för gång- och cykeltrafik samt ryttare iir en förhandlingsfråga
mellan staden, Kungl. Djurgårdens förvaltning och nyttjama. Om utbyggnad av

Norra Länken förutsätter försttirkning av bron tir även Vägverket förhandlings-
part. Om planerat bullerskydd längs Norra Liinken behöver kompletteras med
anledning av tillkomsten av ridanläggningen och parken blir detta en fråga för
forhandling mellan staden, Vägverket och intressenterna på Storiingsbotten.
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Tidplan

Antagen plan beräknas föreligga under våren 1998. Bygglov kan meddelas i
samband med godkännande av planen men med villkor att planen senare vinner

laga kraft. Då detta skett kan bygglovet utnyttjas och bygget påbörjas. Produk-

tionstiden för anläggningen är beräknad till ca ett år. Onskemålet iir att den nya

ridanläggningen skall kunna tagas i bruk under våren 1999

Arne Fredlund
planchef planarkitekt
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