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Kungl Djurgårdens framtid
En programftirklaring

från Dj urgårdens Hembygdsftirening
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"Om denna Parken
Rår Kärleks Monarken

Och en Kung;
Djurgåln heter marken,
Stöt Valdthorn, sjung! "

FREDMANS EPISTEL N:O 25

Ulla Winblads överfart till Djurgården

Djurgårdens Hernbygdsftirening sorn bildades 1947 har till syfte att slå vakt orn
Djurgårdens natur, kultur, minnen och traditioner till gagn for de boende men framfor
allt f<ir de miljoner människor som varje år besöker Norra och Södra Djurgården.
Även om målsättningen varit klar har styrelsen funnit det angeläget att redovisa mera
konkret hur den ser på nyttjandet av djurgårdsmarken. Till grund för denna
prograrnförklaring ligger dels de remissvar som ftireningen tidigare lämnat till stadens

myndigheter, dels ingående diskussioner inom s§relsen.

Avsikten med prograrnförklaringen är att den dels skall utg<ira underlag för styrelsens
frarntida agerande i oiika frågor, deis skall redovisa for rnedlemtnar, myndigheter och
andra hur.hembygdsföreningen ser på olika problern och deras lösningar för
Djurgården.

Djurgården i fbbruari 1997

Carl-Johan ihrfors
ordförande
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Kungl Djurgårdens framtid

En programftirklaring från Djurgårdens Hembygdsftirening
antagen av s§relsen den... februari I997

Djurgårdens Hembygdsfcirening (DHfl har, enligt sina stadgar, till uppgift att verka

fcir vården och bevarandet av Djurgårdens natur, kultur, minnen och traditioner.

Djurgården utgör huvuddelen av nationalstadsparken. Här finns naturmarksornråden
med ett rikt diurliv och kulturparksområden med byggnader som ger tilllfiille till
kulturupplevelser. Här ftirmedlas kunskap om natur och kultur och ges mÖjlighet till
friluftsliv och rekreation. Djurgården rymmer en rad aktiviteter. Många har mycket
lång tradition. På Djurgården har man roat sig långI fore Bellmans dagar.

Ett vida utbrett allmänt intresse finns för att värna och utveckla djurgårdsmarken.
Tack vare Konungens fcirvaltning av större delen av området har den fria Djurgården
bevarats och exploatering av marken i många fall forhindrats.

Av riksintresse för kultunnilj<ivården är hela Södra Djurgården, på Norra Djurgården
Institutionsbältet, Gasverket och kvarteret Abessinien i Hjorthagen samt områdets
front rnot vattenrummen, dvs Inloppet, Värtan, Djurgårdsbrunnsviken och
Brunnsviken. Här finns lagskyddade fornlämningar och ett stort antal byggnader,
skyddade som byggnadsminnen enligt kultunninneslagen eller av
byggnadsminnesklass.

Avsikten rned denna programförklaring är att redogöra för huvuddragen i några av de

fbrutsättningar som stat och kommun angett, att ta fram de problem som
hembygdsforeningen anser finns och aff ange hur föreningen anser att de bör lösas.

Lag- och Programfiirutsättninga r

Grundläggande for användningen och hanteringen av djurgårdsmarken är Lagen om
Nationalstadspark och Program fcir planering av Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården.

Lagen om Nationa lstadspa rken Ulriksd a I-Haga-B runnsv iken-Dj u rgå rden
Med Lagen om Nationalstadspark (Naturresurslagen 3 kap 7 §) som trädde i kraft
I jan 1995 har Djurgården {ått ett unikt starkt s§dd.
DHf anser att Lagen om Nationalstadspark utan undantag och inskränkningar skall
tillämpas. Lagen säger:
* Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Dj urgården är en nationalstadspark.
* Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anlaggningar komma till

stånd och andra åtgarder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap
eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i

övrigt skadas.

Till detta skall läggas att regeringen i propositionen 94195'.3 till lagen giorde dessa
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bedömningar:
* Nya byggnader och anläggningar som inte behövs ftir att befintliga verksamheter

skall kunna fungera bör darfrir i princip inte medges.* Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas på att ft)rstärka
områdets natur-, kultur- och rekreationsvården och att värna den biologiska
mångfalden.

Program fiir planering av Ulriksdal-tlaga-Brunnsviken-Djurgården
DHf anser att huvudprinciperna i Program för planering som antagits av kommun-
fullmaktige i Solna och Stockholm (Utl 1993:l7l ) skall tillämpas. Dessa är:
x Ornrådet skall värnas som en unik kultur- och naturpark med till parken väl

anpassad bebyggelse.
* Området skall utvecklas fbr friluftsliv och rekreation i en omfättning och i sådana

former som inte skadar områdets natur- och kulturvärden.
* Ornrådet skall fcirbättras med avseende på trafikstörningar.

Stadens översiktsplaner, trafikplaner och detaljplaner
regl erar nyttj andet av dj urgårdsmarken.
Ända sedan 1940-talet har Södra Djurgåden hotats av den planerade österleden.
Föreningen bildades 1947 i protest mot planer på denna led. Även om Osterleden i
planerna sedan början av 7O-talet huvudsakligen går i tunnel anser föreningen att
leden rnedftir oacceptabla skador och darftir inte skall komma till utft)rande.
Föreningen har också påpekat att en eventuell Österled b<ir diskuteras först sedan man
sett effekterna av övriga trafikleder.
Översiktsplanen for Norra Trafikbandet innehåller en tunnel under Norra Djurgården.
Denna har föreningen tillstyrkt i princip därför att den frigör området från
genomgående fordonstrafik men också påpekat att dess tunnelmynningar skatl läggas
så att hänsyn tas till Brunnsvikens stränder och att trafiken från Norrtull bör dras i en
tunnel under Cedersdalsgatan, inte genom Bellevueparken. Mycket tillfredställande är
darft)r regeringsrättens beslut 31.1 1997 att Nationalstadsparken skall respekteras och
att den planerade trafikleden som innebär intrång i parken inte fär byggas.

Södra Djurgården

Sodra Djurgården omfattar Djurgårdsön. Området är det mest turistintensiva i norra
Europa. Årligen passerar ca 6 miljoner människor Djurgårdsbron. Ytterligare 2
miljoner tar fiirjorna till Djurgården. Besökarna kommer huvudsakligen under som-
marhalvåret och då mest under veckosluten.
Kollektivtrafiken kan under vissa tider inte tillgodose efterfrågan.
Höga krav måste ställas på miljön så att besökaren upplevcr dcn positiv och vill göra
förnyade bcsök. Väl tilltagna gång- och strövytor bör finnas.

Ett flertal rnycket publikdragande verksamheter finns i området: Skansen, Nordiska
Museet, Vasamuseet, Gröna Lund, Junibacken och Aquaria Dessa har mer eller
rnindre uttalade krav på utökade markområden. Dessutom vill andra publikdragande
aktiviteter som Sjohistoriska museet etablera sig.
Krav finns pä att ffi använda grönytor ftir allehanda tilllalliga aktiviteter. Mest publik
av dessa drar Vattenfestivalen
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Trafikavstängningar fiir Stockholm-Maraton, liejmilen m fl idrottstävlingar skapar

problem genom att indragen kollektivtrafik hindrar tillgängligheten till området.

Arrangörer och tävlande parkerar i allt större utsträckning fordon på parkmarken-

Analyser av besöksströmmar behöver utvecklas. Skansen, Gröna Lund, Nordiska
museet m fl har registrering av besökarna. Sådana analyser skulle kunna ge bättre

underl ag for planering av kollektivtrafrlien.
Beräkning av en rimlig besökskapacitet for västra delen av Södra Djurgården bör
också göras innan ytterligare aktiviteter förs in i området.

Åtgärdsområden

Galärparksområdet
Galärparken omfattar strandområdet från Djurgårdsbron till Liljevalchs konsthall

Ornrådet utgörs av park med dari liggande byggnader, främst museibyggnader.

D j urgårdens H embygdsför eni ng anser att
* området bör rustas upp med träd och buskar så att det blir en park som

välkomnande vånder sig mot vattnet och stenstaden
* tillgängligheten måste forbättras genom en gångbro från Strandvägskajen. Den bör

ha fri hdjd lika Djurgårdsbron och en öppningsbar del f<ir mastade fartyg. Det finns
i Europa exempel på broar som enkelt öppnas av sjöfarande

* upplåtelse till aktiviteter såsom vattenfestival, cirkus o d endast undantagsvis b<ir

ske. Slitage måste unvikas. Grönområdet i norra delen är särskilt slitet
* den stora parkeringen i parkens norra del bör tas bon till formån ftir parkrnark.

Parkering av turistbussar bör ske i mer undanskymt läge
* hela Galärparken nu måste anses vara fullbyggd
* Sjcihistoriska museet inte skall flyttas till Galärparken. Byggnader rned 8.000

kvm våningsyta, som museet kräver, skulle spoliera områdets parkkaraktär.
Dessutom skulle Parkteaterns vackra och välbelägna utornhusscen gå förlorad.
Ytterligare en publikdragande aktivitet ställer utökade krav på kollektir,trafiken.
Om ingrepp görs på grönytorna genom nybyggnati.on försämras rniljrin for
besökarna allvarligt

* viss mindre utbyggnad på Nordiska Museets sydsida bör vara möjlig
* övriga museer i och kring Galärparken skall inte byggas till
+ en skridskobana med konstfrusen is skulle f<irlänga parkens attrakliva säsong. Den

bör anläggas bredvid Junibacken och t ex få sin §la från museernas vänne- och

kylanläggningar
* de i berget bredvid Vasamuseet insprängda tidigare torpedforråden.skulle kunna

användas som columbarium
* det är ett oawisligt krav att Galärparken skyddas från ltterligare exploatering
* den fria Djurgården, fri fiån entreavgifter, måste värnas mot nya etableringar.

Kv Skeppsholmviken
I kv Skeppshohnsviken finns Stiftelsen Stockholms Spårvägars anläggning sarnt
Aquaria. Övriga delen är i dag en skräpig "asfaltöken". Även om området under en

övergångsperiod används som parkeringplats bör det städas upp.

Gallande plan för kv Skeppsholmsviken medger bostadsbebyggelse.
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Framtida användning är oklar. Konsertsal finns bland forslagen.

D.lurgårrlens H embyS4ds.förentng anser all
+ det är olämpligt med större teater- eller konsertverksamhet, dels darför att

områdets karaktär inte tål stora byggnadsvolymer, dels emedan kollektivtrafiken
saknar ftirutsättningar for att ta hand om stora människomassor när
föreställningarna är slut - såvida det inte finns en närbelägen tunnelbanestation

* det är olämpligt att återigen uppföra 1897 års utsällningshall på området med
hänsyn till dess väldiga volyrn

* området helst nyttjas för bostadsbebyggelse som skall vara låg och med god
anpassning till omgivningen. Kvarteret måste ha generösa grönytor

* om området inlemmas i Gröna Lunds verksamhet, är det ett absolut krav att
bebyggelsen blir låg och området ges en stor andel grönytor

+ Om Stiftelsen Stockholms Spårvägars anläggning behöver byggas ut, kan det inte
ske inom kvarteret. Om stort utrymme krävs, bör anläggningen flyttas och ftirläggas
till annan plats utanför Södra Djurgården

* Aquaria inte skalltillåtas göra en större utbyggnad. Om Stockholms Spårvägar
etableras på annat ställe, kan Aquaria tiinkas fä disponera del av de befintliga
spårvagnshal larna.

Kv Konsthallen
Restaurang Lindgården, sorn byggdes ut inftr 1930-års utsällning, har eftersatt
underhåll och upplevs som forslummad. Den yttre miljön har på senare tid
förvanskats genom mur, stängsel och belysningsarmatur som ej överensstämmer med
anlåggningens karaktär.

D.jurgårdens H embygdsJörening anser att
* anläggningen Restaurang Lindgården ffir allt större historiskt intresse som ett av de

fä bevarade minnena från 1930 års stockholmsutstållning. Ett bevarande av denna
sommarrestaurang är en plikt for staden.

Allmänna gränd
Allmänna gränd är ingångsporten till Södra Djurgården for fårjetrafikanterna. Gatan
fick sin nuvarande bredd och trädplantering 1866.

Dj urgårdens Hembygdsftrening onser att
* den planerade upprustningen av Allmänna gränd snarast bör genomforas vari

ingår att alleträd planteras i hela gränden
* gatuserveringarnas utseende bör förbättras så att de harmonierar med miljön i

övrigt
* WÅAB:s fiirjestation med tak och biljettkassa bör ersåttas med en anlaggning

som är mer anpassad till miljön. Biljettkiosken från 1897 och klockan bör bevaras
sarntidigt som en äldre dubbelbänk återställes

* en eventuell utvidgning av Gröna Lund inom kv Skeppsholmsviken fär inte
medfora en gångbro över Allmänna gränd.
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Gröna Lund
Gröna Lunds Tivoli började vid Långa Gatan 1883 och har successivt utvidgats fram
till stranden av Saltsjcin. Lilla Allmänna gränd delar området och har karaktär av

ftrsörjningsgata för tivoliverksamheten. lnom delen ovanfor gtänden finns
kulturhistoriskt synnerligen värdefulla äldre byggnader. Djurgårdsförvaltningen har

1994-95 genomfört en totalrenovering av Mjölnargården från I 720-talet.lnom delen

mot stranden dominerar tivolianordningar men även den gamla brandstationen, nu
restaurang Tyrol, med tornet från 1897 års utställning är värd att bevara och visa.

Ett ofta uttalat önskernål är att det skapas en strandpromenad för alhnånheten runt
Gröna Lund. Lilla Allmanna Gränd är idag både en lastgata för Gröna Lund och en

passage f<ir allmänheten mellan Allmänna Gränd och Djurgårdsstaden. Diskussioner
fors om att inlemmaLillaAlhnänna gränd i Gröna Lund. Gröna Lunds båda halvor
skulle då på ett mera naturligt sätt hänga ihop men ftirbindelsen mellan
Djurgårdsstaden och f;irjeläget forsämras. Förslag finns också att Gröna Lund skulle
bli ett öppet område med avgift vid entrö till de olika attraktionerna.

Di urgårdens H embygdsförening anser att
* tillkomsten av den planerade strandpromenaden runt Gröna Lund mellan Allmänna

Gränd och Djurgårdsstaden är önskvärd. Samtidigl bör man pröva om det är möjligt
att inlemma Lilla Allmänna Gränd i Grona Lund. Gränden ffir inte vara en lastgata
för Gröna Lund. Orn Lilla Allmänna Gränd rustas upp som miljöstråk, kan den
eventuellt utgöra del av en framtida "strandpromenad" från Galarparken till
Beckholmsbron. DHf anser att dessa frågor bör studeras i ett sammanhang

* Bellmanshuset från 1740 bor rustas varsamt
* Gröna Lunds fasad på hörnet Alhnänna Gränd/ Djurgårdsvägen rnåfte omarbetas

så att utformningen hannonierar meci Djurgårciskyrkan och Bellmanshuset.

Djurgardsstaden
Området begränsas i norr av Djurgårdsslätten, i öster av Beckholmsgränd och gränsar

i söder mot Gröna Lund. Den småskaliga trähusbebyggelsen från 1700-talet har
kompletterats under vitt skilda epoker och stilperioder frarn till 1950-talet. Viktig for
upplevelsen av Djurgårdsstadens speciella småstadskaraktär är att belysning och
gatubeläggning är anpassad till denna.

Dj urgårdens Hembygdsfi)ren i ng anser ott
* belysningsarmatur och lampa bör bytas till liknande den som satts upp i Gamla

Stan
* asfaltbeläggning bör ersättas med sådan som har en yta av småsten eller grovt grus

Kvarteret Grönland
Längs stranden har här sedan mycket länge bedrivits varvsrörelse. Områdets framtida
användning är föremål för utredning och diskussion. Varvet med träkajer, skjul och
verkstadsbyggnader alltifrån 1880-talet utgör tillsamrrans med angrånsande
Djurgårdsstaden en omistlig enhet, ett exempel på boende och arbetsplatser med nära
sarnband.

D.iurgårdens Hembygdsft)ra ning unser att
* områdets kulturhistoriska och milj<imassiga vården skall tas till vara.
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* på området bör bedrivas en småskalig verksamhet med maritim inriktning
* en allmän strandpromenad skall ledas genom området
* Östra Vattugränd -nu forbyggd- måste öppnas som en forbindelse mellan

Dj urgårdsstaden och Saltsjon
* träkajen, som är en av de sista bevarade träkajerna inom Stockholms hamnområde,

måste bevaras
* Beckholmssundets vattenyta ffir inte minskas eller belamras med pontonbryggor

och småbåtsmarina.

Beckholmen
På Beckholmen finns nu varysverksamhet i tre dockor, Kungl Djurgårdens
Förvaltnings kontor med verkstäder och ett litet antal bostäder.

Dj urgårdens H embygdsforen ing anser al t
* Beckholmen med dockorna liksom sundet med träbron och Djurgårdsvarvet

måste ses som en enhet
* Beckholmen även i framtiden skall användas så gott som helt för maritim

verksamhet
* ev komplettorande verksamheter och bebyggelse skall ske med hånsynstagande till

naturmiljöns och kulturmilj öns villkor. Det ur kommunikationssynpunkt
undans§mda läget gör att inga verksamheter som drar större publik kan forläggas
till detta område.

Södra Djurgårdens parkområde
Parkområdet omfattar hela Södra Djurgården utom stadsbebyggda kvarter i
Djurgårdsstaden och Skansen. Området har olikartad karaktär, dels kultiverad park,
dels relativt orört naturområde. Här ligger allmänt tillgängliga Waldemarsudde,
Rosendals slott, Thielska galleriet m fl intressanta byggnader i tradgårdar. Av
speciel I t i ntresse är ffi gelområdet Isbladskärret.

Staden planerar att forklara området för naturreservat och utf;irda stränga

skyddsbestämmelser som medftir ersättningskrav, liksom for Norra Djurgården.

D1 urgårdens H embygdsförening anser att
* ett tillräckligt s§dd ftir Sodra Djurgårdens parkområde säkras om området

förklaras som naturvårdsområde enl NVL l9 § med en utvecklad skotselplan som

program for områdets s§ddande. I en sådan plan btir de historiska förhållanden,
som återges i åldre kartor beaktas

* samråd ang planens innehåll bör ske med arrendatorer, hyresgäster och DHf
* Skansen skall inte få nya markupplåtelser på kullen på andra sidan Sirishovsvägen

för ett hjorthägn. Allmänheten skulle utesfångas från ett lattillganglig område.

Dessutom skulle markskador uppstå och inverka negativt på den omgivande
miljön
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Norra Djurgården
söder om Gärdesstaden

Värtahamnen, Frihamnen, Loudden
Djurgårdsbrunn, Kaknäs och Ladugårdsgärde
Området har ett långt forflutet som miliuirt övningsftilt. Kvar från äldre tid finns
byggnader som tidigare använts for miliuira ändamål men nu används som
museilokaler. Borgen som byggdes under Carl XIV Johan ingick också i den miliära

s{§ t

verksamheten. Kaknäs skjutbanor som byggdes vid slutet av 1800-talet används
I samband med Ryttar VM re-En§iiGrades

XI:s skans.

Om den planerade Österleden kommer till stånd påverkar den området väsentligt
negativt.

Området örvaltas dels av Djurgårdsförvaltningen (Djurgårdsbrunn och
museiområdet), dels av staden (Källhagen, Egentliga Gärdet, Drottningberget med
Borgen, Kampementsfiiltet, l,oudden, Lidingöbro, Kaknäshagen, Kaknäs, Rosenhill
och Fridhem).

Åtgärdsområden

Värtahamnen, Frihamnen, Loudden
Området utgörs av arbetsområde med hamnmagasin, industribyggnader, flyghangar,
vissa av stort kulturhistoriskt värde, sarnt oljecisterner mm.

Både Värtahamnen och Frihamnen fär med all sannolikhet mindre betydelse i
framtiden. Redan nu har hamnarna stark konkurrens från Hargshamn, Norrtälje och
Kappelskär. Utbyggnad av Nynäshamns hamn planeras. Ett av de stöne oljebolagen
planerar en minskad användning av oljehamnen Loudden. Ett av fiirief<iretasen har

-*---..-_.-,--q

a annan lnn av trafiken är tro
lseflng av oljehantering och g sjötrafik från Värtahamnen och

Frihamnen kan avsevärda områden i attraktiva lägen i hamnområdet komma att
öppnas för bostadsbebyggelse och utgöra kompensation for den bebyggelse man
avstår från inom andra områden t ex Gasverksområdet.,a

L- Privata forslag finns att leda Lidingötrafiken i tunnel under Östermalm från Stadion
till Söderleden.

D j urgårdens H embygdsforen ing anser at t
* en aweckling av olje- och drivmedelshanteringen i hamnområdet, vilken utgör ett

omedelbart hot mot angränsande grönområden, skulle medföra betydande
mi lj övinster och förbättra angrän sande gronområdens rek reati onsvärde

* landtrafiken från och till hamnen bör, vid en minskning av sjötrafiken, enkelt Iedas

genom hamnområdet till Norra Länkens trafikplats i Värtan
* flyghangaren vid Lindarängen snarast skall rustas upp till lämplig användning.

t
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Dj urgårdsbrunn och museiområdet
Området består av naturmark, institutionsområde och mark f<ir enskilda eller publika
byggnader.

D1 urgårdens H embygds/ören ing anse r at t
x i områdets park eller naturmark inte skall medges yfterligare bebyggelse. Om

institutioner behöver utökade byggnadsvolymer måste det ske på redan bebyggd
mark eller på tomt, som enligt gällande plan eller avtal fär bebyggas. En måttlig
skala måste eftersträvas.

* det nedbrunna Djurgårdsbrunns värdshus snarast skall återuppbyggas.
* en frirdjupad översiktsplan, liknande den som görs bl a for Galarparken, bör tas

fram for detta område.

Kaknäs
Kaknäsområdet inrymmer enskild bebyggelse, TV-tornet, s§utbana, ridhus,
träningsftilt for fotboll, tennisbanor, handelstrådgård samt ett stort naturmarksområde.
Störande i miljön är Kakniis skjutbana som tillkom i slutet på 1800-talet. I Program
för planering sägs att Kakniis skjutbana skall laggas ner. DHf har under flera år i
skrivelser till myndighetema krävt att skjutbanan skall laggas ner enligl
överenskommelsen med staten vid stadens övertagande av marken 1948. Enligt beslut
i Länsstyrelsen 19.9 1996 skall 31.121998
Fortifi kationsverket har utet och yrkat att s§rffeverksamheten skall
fortsatta till 3 1. 12 är 2000.
Bakom skjutbanevallen har staden ett skräpigt utomhusfönåd och tre igenbommade
byggnader. Staden har lagt upp tippmassor som provisofiska bullervallar i
s§utbaneområdet. Kaknäs skyttepaviljong har tidigare varit skridskopaviljong vid
Nybroviken. Dess framtid är oviss. Kaknästornets markområde har under 1995
tillftirts stora, mycket miljöstörande paraboler. Dessutom har ytterligar naturmark
tagits i anspråk. Området kommer att inhågnas. Parabolerna har tidigare stått i Farsta
utan att det inneburit några teletekniska problem.

D1 urgårdens H embygdsförening ans er at t
* Kakniis skjutbana enligt gällande avtal snarast skall laggas ner och området

återsällas till naturmark
* stadens skrapiga utomhusf<irråd snarast skall flyttas, ft)rslagvis till Frihamnen
+ Kaknäs skyttepaviljong skall räddas och ffi en lämplig användning möjligen på

annan naturlig plats där dess kulturhistoriska värden bevaras
* owiga byggnader skall rustas upp forslagsvis till boståder
* parabolerna vid TV-tornet bör om mojligt flyttas till någon annan plats utanfor

Nationalstadsparken.

Ladugårdsgärde
Området, omfattande Källhagen, delar av Drottningberget med Borgen, Egentliga
Ladugårdsgärde och Kampementsfältet, ägs av staten men disponeras av staden på 50
år fiån och med 1947.
De öppna älten - tidigare militära - har av tradition använts för tävlingar och
allehanda uppvisningar. Staten hävdar en byggrätt i norra delen av kv Tre vapen
utmed Värtavägen. Staten har erbjudit finska staten mark för en ambasssad på
Sveriges Radios område i kv Fönådsbacken. Detaljplaneft)rslag medger en
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ambassadbyggnad som skulle verka alltftir dominerande på denna plats i kanten av
Ladugårdsgärde. Dessutom ft)reslås att Sveriges Radio bakom ambassaden får bygga
ett garage med parkeringsdack.

Ladugårdsgärde är en viktig del i Djurgårdsmarkens rekreationsutbud. De fria ytorna
har - ftirutom för militara övningar - mycket länge använts för träning, tävling och

til lftil I i ga ai«iuitete..

D1 urgårdens H embygds/öre n ing anser att
* Ladugårdsgärde även i fortsättningen används för tillflilliga aktiviteter
* permanenta markupplåtelser på Ladugårdsgärde inte kan accepteras
* det är oacceptabelt att nya dominerande byggnader uppförs i kanten av

Ladugårdsgärde
* den foreslagna ambassadbyggnaden i kv Förrådsbacken darför ej skall komma till

sänd
* den byggrätt som staten anser sig ha i norra delen av kv Tre Vapen skall utgå och

marken åter bli naturmark.

Norra Djurgården
norr om Gärdesstaden

Området omfattar Fältrittklubben, Lill-Jansskogen, Uggleviken, Fiskartorpet,
Fisksjöäng, Stora och Lilla Skuggan, Lappkärrsberget, Ekhagen, Bergianska, Frescati,
Kräftriket och Universitetsområdet.

Åtgärdsområden

Norra Djurgårdens grönområden
För grönomrädena på Norra Djurgården f<ireslår stadsbyggnadskontoret att
naturreservatsbestiimmelser inftirs. Lagen om Nationalstadspark anses inte vara ett
tillräckligt s§dd mot exploatering.
På Gasverksområdet, som vid Husarviken gränsar till grönområdet, finns forslag om
bostadsbebyggelse.
Fisksjöängs skjulbebyggda område återstiills under 1996-98 till naturområde av
Dj urgårdsförvaltningen.

Dj urgårdens H embygdsfrirening ans er at t
+en kopplad till en milj<ikonsekvensbeskrivning, över Norra

norr om Gärdesstaden snarast bör tas fram för att ge en samlad
problemanalys i trafik- och parkeringsfrågor bl a med effekter av redan pågående

och planerade utbyggnader inom området
* de riktlinjer och åtgarder avseende naturvården, som ft)rslaget till naturreservat

anger, i stort kan godtas
r områdets tillganglighet for den rekreationsökande eller sportutövande allmänheten,

enliE intentioner i lagen om Nationalstadspark, inte skall minska
* många friluftsaktiviteter som har en lång tradition i området kring Stora Skuggan

skall ffi fortleva
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* antalet stora låvlingar bör begränsas
* trafiken i samband med tävlingar skall regleras hårt
* parkering av tävlandes och funktionärers fordon inte skall medges på parkmark
* en gångbro vid Husarvikens mynning skulle öka Fisksjöängs tillgänglighet
* frågan om bostadsbebyggelse på Gasverkstomten bör kunna ornprövas till förmån

för andra tindamåI. Valet måste då ske med stort hänsynstagande till angränsande
Nationalstadsparken och Hjorthagens bostadsområde. Förutsättningarna måste vara
att områdets kulturhistoriska byggnader bevaras och ges en vacker exponering

* de kraftledningar som går över Norra Djurgården bör bytas ut mot sådana i mark
eller under vatten längs områdets stränder.

Universitetsom rådet och Frescati
En översiklsplan har framlagts 1995. Kraftiga utbyggnader planeras och genomftirs
inom institutionsområdet. Man har valt storskaliga projekt som radikalt förändrar
landskapsbilden i och kring Nationalstadsparken. I ftrhållande till tidigare planer har

dock grönområdena gjorts större och institutionsområdena begränsats. Fysikcentrum
med sin 25 meter hoga och 210 meter långa fasad på Roslagstullsberget blir
emellertid en av Stockholms större byggnader, dominerande i landskapet kring
Brunnsviken.

Dj urgårdens H embygds/örening ans er ot I
* översiktsplanen for institutionsområdena har som huvudsyfte att bevara och

fördjupa kombinationen av kultur- och naturvärden, vilket är positivt. Det är
särskilt viktigt att i översiktsplanen markera en gräns for vidare utbyggnad så att
universitetet i sina program samtidigt kan pröva andra lokaliseringar

* institutionslandskapets karaktär med byggnader i park skall s§ddas, inte bara
bebyggelsens arkitek urhi stori ska och kulturhistoriska egenvärden

* Fysikcentrums föreslagna byggnad i storskalig utformning på Roslagstullsberget
framstår som oacceptabel i det dominerande läget, vida synlig över Brunnsviken
och Nationalstadsparken.

+ någon ytterligare utbyggnad på park- eller naturmark kan inte accepteras.

Trafikfrågor

Trafikleder
Österleden
Österleden skulle komma att medföra svåra skador på naturmiljtin genom
tunnelmynning och trafikplats vid Lindarängsvägen, ventilationstorn vid Loudden
samt arbetstunnelmynning vid Kaknästornet, ftirutom tunnelsammankoppling på

Södra Djurgården vid Biskopsudden. Svåra miljöingrepp skulle orsakas på grund av
påslag och massatransporter under sjalva byggtiden. Stenkrossanläggningar har
foreslagits i Frihamnen och på Gasverksområdet.

Trafikplatsen vid Lindarängsvägen (Frihamnen) skulle komma att medfora ökad trafik
till och från Östermalm över Gärdet. Den skulle i sig utgöra en storskalig asfaltyta
rnellan Gärdets friytor och Vårtan. Genom trafikbuller och Iuftftiroreningar skulle
trafikplatsen skapa en oacceptabel miljö. Enligt uffalanden från ansvariga kan det
komma att uppstå krav på exploatering runt trafikplatsen.

I)llfl)rogram liir l)jurgårdcns liamtid I I
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Dj urgården.r H embygdsföreni ng an.ter at t
* alla forslag till Osterled skall ftirkastas
t Frihamnstrafiken och Lidingötrafiken bör ledas våsterut och söderut via Norra

Iänken
Om Österleden likväl genomdrives onser Diurgardens Hembygdsförening att
* trafikplatsen vid Lindarängsvägen inte får komma till stånd
* nödutgångama skall ffi mindre iögonfallande placering i naturen
* tunnelpåslaget vid Kaknästornet skall slopas
* stenkrossanläggning inte kan accepteras i närheten av Nationalstadsparken.

Norra Länken
År 1995 beslöt stadsfullmäktige om detaljplan för Norra Länken. Beslutet innebär en

trafikplats i Värtan, trafikled i ytlage vid Storängsbotten, i tunnel till Roslagstull och

Norrtull. Regeringsrättens dom 31.1 1997 är klargörande och måste respekteras. Den
ger kritikerna rätt i att den planerade Norra Länken / Bellevuelånken genom

Bellevueparken utgör ett intrång i Nationalstadsparken och därf«ir inte ffir komma till
stånd. I en ny trafikplan måste Frihamnens och Värtahamnens framtida verksamhet
särskilt beaktas.

Dj urgårdens H embygdsförening ans er att
* det är av värde att genomfartstrafiken på Norra Djurgården och Valhallavägen tas

bort genom tillkomsten av Norra Länken men kan på flera punkter inte acccceptera
den beslutade utformningen

* hela sträckan utmed Storängsbotten måste överdäckas för att man skall komma till
rätta med bullret från Norra Uinken

* Bellevuelanken endast kan accepteras i Cedersdalsgatan
+ de stora stenkrossanlaggningar som under byggtiden for Norra Länken aviserats

i Frihamnen och inom Gasverksområdet inte kan accepteras pga nårheten till
Hj orthagens bo stiider och N ational stadsparken.

Roslagsvägen
Enligl planer skall kapaciteten på Roslagsvägen ökas till över 100.000 fordon/dygn.
DHf har tidigare i skrivelser begårt att avlänkning av Roslagsvägen via
Bergshamraleden (överdäckad) till E4:an skall utredas.

Dj urgårdens H embygdsft rening anser att
* planerad kapacitetsökning på Roslagsvägen står i strid med Nationalstadsparkens

idö
* lösning på anslutning Roslagsvägen lE4'.an måste tas fram.

Lokaltrafiken
För de besökande är biltrafik och bilparkering mycket störande. Å andra sidan ställer
de besökande krav på att lätt kunna ta sig till Norra och Södra Djurgården.
Områden främst inom natur och park har i viss utsträckning under de senaste 30 åren
befriats från biltrafi k.

Åtgärdsområden
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Södra Djurgården
Lokaltrafikfrågorna på Sodra Djurgården har behandlats flera gånger i

stadsfullmäktige utan att de ffitt en godtagbar lÖsning. Vissa forbattringar har giorts i

kollektivtrafikån och ett antal vägar har stängts ft)r fordonstrafik. Inom västra delen av

Södra Djurgården görs sommartid inskränkningar i privatbilstrafiken under helger'

Den bevakade bommen, nu placerad på Djurgårdsvägen vid infarten till
Hazeliusporten, har av stadsbyggnadskontoret fÖreslagits bli flyttad till
Djurgårdsbron, ett gammalt önskemål från DHf. Kontroll av infartsftirbudets

efterlevnad bör stiirkas.
Biltrafik och luftfororeningar forstör de besökandes upplevelse av Djurgården och

motverkar syftet med dj urgårdsbesÖket.

Ett allvarligt problem är att trafikstockningar och felaktigl uppställda bilar hindrar

utryckningsfordon.
Kräfter arbetar ftir att spårvagnen skall tas in i kollektivtrafiknätet och att

spårsystemet skall byggas ut, forslagsvis till Karlaplan. Stadsbyggnadkontoret har i

iåefbislag lokaliserat spårvagnshallar till f d Ford-fabriken i Frihamnen, dit spår i så

fall skulte dras via Valhallavägen - Lindarängsvägen.

Dj urgårdens H embygds/örening anser att
* bommen snarast bor flyttas till Djurgårdsbron
* all privat biltrafik, utom behörig, på sikt bor avstängas från infart på Sodra

Djurgården under helger hela året. Längl i forväg aviserad s§ltning samt bom vid
Djurgårdsbron krävs

* mataibuss skulle kunna ftira bilburna besökare in i området från parkeringsplatser i
närheten, t ex Källhagen, Kaknäs, Djurgårdsbrunn, garuge i kv Garnisonen mm

* okontrollerad biltrafik och biluppställning på Djurgården är oacceptabel
* kollektivtrafiken måste avsevärt forbättras. Detta gäller speciellt under tider med

stora besöksmängder. En forstärkning av kollektivtrafiken behovs också under tider

då skolor och arbeten börjar och slutar. Ett system rned forhandsavisering av stora

grupper, t ex skolklasser, bör utvecklas
* spårvagnen skall tas in i kollektivtrafiknätet
* spårvagnslinjen bor fortangas till Karlaplan f<ir direktkontakt med T-banan
* spårvagnshall kan vara lämplig anvåndning av f d Ford-fabriken i Frihamnen
* ftirjetrafiken måste byggas ut. Den har största kapacitet att ta emot resenärer, näst

tunnelbanan
-<' * ärjelinje från Södermalm, t ex i Masthamnen, bÖr ordnas och

* parkeringsplats på Sodermalm i anslutning till ftirjeläge.

Norra Djurgården
Inom Norra bjurgårdens grönområde försvinner genomgångstrafiken i och med

Norra Länken.
I samband med större tiivlingar och motionslopp sker stÖrande och skadande

parkering på grönytor.

I )jurgårdens Hemhygds/örening anser att
*" battre lokal kollektivtrahk inom grÖnområdet och mellan dess delar bÖr anordnas
* parkering på grönytor måste vara forduden - även vid tlivlingar och motionslopp
* iluvarande smyg-"infartsparkering" i Ekhagen och vid Universitetet måste stoppas'
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Universitetsområdet
Fortsatt utbyggnad av institutioner inom Universitetet kommer att alstra ytterligare
fordonstrafik. Inte minst av detta skal borde Stockholms-områdets utÖkning av

utbildningplatser i stället ske på annan plats t ex vid Högskolan på Sodertorn.

D1 urgårdens H embygdsftrening anser atl
* kapaciteten på R-oslagsvagenmåste begränsas kraftigl och trafikeh ledas bort från

området for att området skall uppfulla målsättningen med Nationalstadsparken.

Trafikskyltning
Trafrkskyltningen är ofta svårförståelig för de besökande. Det klargÖrs inte tydligt att

i hela området råder parkeringsforbud. Gallande parkeringskarta är missvisande.

Dj urgårdens H embygdsförening anser att
* En översyn av trafikskyltningen bör genomft)ras i syfte att minska antalet s§ltar

och ftirenkla budskapet
* när Djurgarden är avstiingd for biltrafik b<ir detta framgå av tydliga s§ltar långt i

ftirväg.

Vatten och stränder
Tyvärr har under de senaste trettio åren Norra och S<idra Djurgårdens stränder ffitt
f<irfalla på åtskilliga sällen. Strandskoningar har rasat och vissa stränder ser ut som

tipplatser. De är också ofta starkt nedskräpade. Angöringsbryggor for sightseeing har

tagits bort.
Trots fartbegränsning till 5 resp 7 knop ges tillstånd till motorbåtsuvlingar och -
träningar på Djurgårdsbrunnviken. Dessa är störande for djurlivet och fÖr besÖkande.

Dessutom utgör de ett allvarligt orosmoment för dem som ror fcir rekreation och
träning.

D j urgårdens H embygdsförening an,'er at I
* stränderna måste rensas upp och strandskoningar och bryggor repareras och

återstiillas
* Djurgårdsbrunnsviken skall fredas från motorbåtstävlingar och vattenskidåkning

samt åkning med vattenskoter. Motsvarande borde också gälla for Brunnsviken.

Buller
Både biltrafik och h<igtalarmusik vid storlopp och utomhuskonserter är stÖrande for
allmänheten. Störningen blir särskilt påtaglig när olika aktiviteter pägär samtidigt.

Ian och upplever många som mycket störande.

D1 urgårdens H embygdsftreni ng anse r at I
* volymbegtänsningar for högtalarmusik skall anges når tillstånd ges fÖr olika

evenemang
* tillstånd ftir h<igtalarmusik efter klockan24 bör inte ges.
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Djurgårdens Hembygdsftrening ställer stora lorhoppningar till
att statliga och kommunala organ kommer att göra allt for att
området skall bevaras och utvecklas i enlighet med intentionerna
i Nationalstadsparken.
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