
GARNISONEN 
 
KORTA FAKTA: Ursprungligen var Garnisonen plats för de två militära förbanden I4 och A1. Dessa 
lades ned den 1 juli 1997. En stor del av regementsbyggnaderna omvandlades till civila arbetsplatser och 
kompletterades med nybyggnader i början av 2000-talet. Söder om stadsdelen finns Övningsområdet, som 
lämpar sig väl för friluftsliv. Stadsdelen bildades genom delning av stadsdelen Ekkällan år 2000 Söder om 
stadsdelen finns det f d militärområdet, som lämpar sig väl för friluftsliv. Stadsdelen är än så länge 
obebodd 
 
Bostadsbebyggelsen domineras av nya flerbostadshus. Bostadsproduktionen inom området Hagaberg 
avslutades 2008. Radhusområdet Tinnerbäcksgränd byggdes ut 2004 och 2008-09. Antalet bostäder vid 
årsskiftet framgår av tabellsidan. Angående Södra Ekkällan se nedan. 
 
Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom sektorn Offentlig förvaltning.  De två militära förbanden I4 och A1 
lades ned 1 juli 1997. Till de största arbetsplatserna idag hör Rikspolisstyrelsen och Statens 
Kriminaltekniska Laboratorium. Tingsrätten flyttar till området under hösten 2002. 
 
SERVICE: Internationella skolan Atlas, en enskild kommunal skola, tar emot elever från hela 
kommunen. Den bedriver grundskola och fritidshem. Skolan med språkinriktning för elever från F-klass 
till och med årskurs 6. Språkinriktningen innebär att alla elever får mer engelska redan från årskurs ett och 
att alla erbjuds en introduktion i spanska på lågstadiet. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa 
franska, spanska eller tyska som språkval. Inom stadsdelen finns 3 förskolor: Förskolan Brigadgatan 18 
Atlas, Förskolan Rotegatan 10 samt Förskolan Schiörlins gata 2 Utelek. På Södra Ekkällan-området inom 
stadsdelen Garnisonen finns friskolan Kunskapsskolan för elever i årskurs 4-9.  
 
Servicelägenheter för pensionärer saknas inom stadsdelen. Antal lägenheter för vårdboende framgår av 
tabellsidan. 
 
Det finns en dagligvarubutik i stadsdelen, dessutom grillkiosk, lunchrestauranger, frisör och blomsteraffär. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Stadsnätet är väl utbyggt, speciellt i gamla I4-delen. Fjärrvärme är utbyggd 
i hela området. Fjärrkyla finns i de västra delarna (kasernområdet). Utsikt Bredband har ett väl utbyggt 
fibernät i området. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Genom nedläggning av regementena har mycket 
stora byggnadsytor och markarealer frigjorts inom garnisonsområdet. En översiktsplan är antagen av KF 
år 2000 för hela området. Stadsdelen Garnisonen innehåller både verksamheter (ca 150 000 kvm) och 
bostäder. 
 
Byggnationen av bostäder är färdig i Hagaberg. Totalt omfattar Hagaberg 500 lägenheter.  
 
Östra delen av stadsdelen Garnisonen, kallad Södra Ekkällan, kommer att bebyggas med ca 2000 
bostadslägenheter i främst flerbostadshus. Omvandlingen av området pågår för fullt. Under 2016-17 
kommer Plutonsgatan och Bataljonsgatan till största delen färdigställas.  Under 2016 bedöms ca 170 
bostadslägenheter färdigställas, 2017 ca 200, 2018 ca 375, 2019 ca 180 och 2020-2021 ca 120 
bostadslägenheter per år.  Byggherrar är för närvarande NCC, JM, HP Boendeutveckling och Lundbergs. 
 
Detaljplanearbete för ca 800-850 bostadslägenheter i flerbostadshus pågår för återstående delar av 
området. En ny förskola för ca 180 barn planeras i södra delen av området.  


