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Sammanfattning
Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och gestalta utbyggnaden av Gröna Lund inom 
fastigheten Skeppsholmsviken 6 med hänsyn till funktion, upplevelse, kulturhistoriska värden, 
hållbarhet och allmänhetens intressen. 

Metod: Intervjuer genomfördes med personer som har varit inblandade i det pågående 
planarbetet och en enkätundersökning har delats på sociala medier för att ta reda på 
allmänhetens synpunkter och önskemål kring utbyggnaden. Utöver detta har detaljplaner, 
rapporter och ritningar från det pågående planarbetet utgjort del av faktainsamlingen inför 
arbetet.

Resultat: Arbetet resulterade i fem byggnader placerade längs vattenlinjen mot Saltsjön och 
ett allmänt gångstråk i form av en brygga som ska kunna användas som passage förbi 
Skeppsholmsviken 6. 

Slutsats: Resultatet visar att en utbyggnad av Gröna Lund har stark kulturhistorisk förankring 
och att platsen i utbyggt utseende kommer kunna nyttjas bättre av både allmänheten och 
Gröna Lunds besökare. Utbyggnaden kommer även medföra positiva ekologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser som minskad biltrafik, ökad trygghet, fler jobbmöjligheter och stärkt 
turistnäring. Det är möjligt att göra utbyggnaden ekologiskt hållbar genom att använda trä 
som byggnadsmaterial, grundlägga bryggan på pålar och höja bryggdäcket en bit över vattnet 
för att få ett större ljusinsläpp. 

Nyckelord: Arkitektur; Brygga; Café; Gröna Lund; Hållbarhet; Kulturmiljö; Nöjesfält; Pålning; 
Restaurang; Tivoli

 
Abstract 
Aim: The aim of the thesis is to investigate and design the extension of Gröna Lund within the 
property of Skeppsholmsviken 6 in regards to the factors that affected the formation. 

Methods: Interviews were conducted with people involved in the current project. A survey was 
administered on social media to explore public opinion and requisition tied to the extension 
work. Furthermore, an audit of detailed plans, reports and drawings was carried through.

Results: The constructions resulted in five buildings placed along the coastline facing Saltsjön 
and a public board walk in terms of a dock which should be accessible for passage through 
Skeppsholmsviken 6.

Conclusions: The results show that the extension of Gröna Lund has a strong cultural and 
historical attachment and will benefit the public and visitors of Gröna Lund. Additionally, the 
extension will have positive ecological, social and economic consequences such as increased 
safety, tourism, job opportunities and reduced traffic. The extension can be made ecologically 
sustainable by using wood as a building material, build it on piles and raising the dock a bit 
over the water surface to get a larger light transmission. 

Key words: Amusement Park; Architecture; Café; Culture; Dock; Gröna Lund; Park; Piling; 
Restaurant; Sustainability 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Gröna Lunds tivoli är beläget på Djurgården 
i Stockholm och lockar 1,7 miljoner 
besökare varje år (Fogelmarck, C. Personlig 
telefonintervju, 4 april 2019). Sedan tivolit slog 
upp portarna år 1883 har verksamheten varit 
en viktigt kultur- och nöjesplats för både 
Stockholmare och turister (Hahn, 1983). 
Området har ständigt förnyats och expanderat 
för att möta det ökade besöksantalet. År 1998 
köpte Gröna Lund marken Skeppsholmsviken 
6 för att kunna utvidga tivolit 
ytterligare.  Marken har ett exklusivt läge intill 
Saltsjön, med utsikt mot Skeppsholmen och 
Södermalm, och används idag som 
parkeringsplats för Gröna Lunds besökare 
samt för avfallshantering. Området närmast 
vattnet används inte som parkering men är 
svårt att nyttja för allmänheten då 
markförhållandena är dåliga och det saknas 
anvisade gångvägar. Platsen är även dåligt 
belyst vilket kan bidra till otrygghet för 
människor som rör sig där kvällstid. Sedan 
Gröna Lund köpte marken har det pågått 
en detaljplaneprocess där olika förslag till 
utformning av platsen har presenterats. 
Förslagen har dock inte blivit godkända och 
det finns ännu ingen antagen detaljplan för 
platsen. För att kunna bebygga marken måste 
strandskyddet upphävas vilket endast kommer 
godkännas om det säkerställs en fri passage 
för allmänheten längs vattnet (Tyréns, 2018a).

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med arbetet är att undersöka och 
gestalta utbyggnaden av Gröna Lund inom 
fastigheten Skeppsholmsviken 6 med 
hänsyn till funktion, upplevelse, 
kulturhistoriska värden, hållbarhet och 
allmänhetens intressen. Syftet är även att 
bestämma gränsen mellan det publika och 
det icke publika området längs vattnet samt 
ge förslag till utformning av ett gångstråk 
som känns tryggt både dag- och kvällstid.

Syftet besvaras enligt följande frågeställningar:

Hur bör en nöjespark utformas med 
hänsyn till funktion, upplevelse, 
kulturhistoriska värden, hållbarhet och 
allmänhetens intressen?

- Vilka verksamheter bör placeras vid vattnet
hur utnyttjar vi bäst ytan?

- Hur ser siluetten ut från vattnet samt hur
möts man av Gröna Lund som besökare från
båten samt annan kollektivtrafik?

- Hur rör sig människor längs vattnet?

- Hur utformas gränsen mellan de betalande
och inte betalande?

- Hur går det att säkerställa att människor som
rör sig längs vattnet känner sig trygga alla tider
på dygnet?

1.3 Målformulering
Målet är att formge de byggnader och 
publika ytor som utgör nöjesfältets front 
mot vattnet med hänsyn till funktion, 
upplevelse,kulturhistoriska värden, hållbarhet 
och allmänhetens intressen. Målet är även 
att bestämma gränsen mellan den publika 
och ickepublika miljön samt ge förslag till 
utformning av ett gångstråk som känns 
tryggt både dag- och kvällstid.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet är avgränsat till att ge 
ett förslag till utformning av ytorna kring 
strandlinjen längs Skeppsholmsviken 6 enligt 
detaljplan Dp 2016-06685-54. Ytan som ska 
planläggas samt de planbestämmelser som 
är relevanta för arbetet har markerats gula 
(se bilaga 2). Förslaget behandlar inte 
miljön inuti nöjesparken och inte heller 
kostnader för förslaget. 
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2. Metod
2.1 Litteraturstudier
En litteraturstudie har genomförts för att 
samla in kunskap om Djurgårdsstadens och 
Gröna Lunds arkitektur och historia. Syftet 
har varit att få en bild av hur dessa platser har 
växt fram, utvecklats och förändrats över tid 
både arkitektur- och kulturmässigt.  Utöver 
litteraturen har tidigare examensarbeten 
använts som inspiration till arbetet. 

2.2 Granskning av underlag
Kartor från Lantmäteriet och bilder från 
Google Earth har använts för att få en 
översiktlig bild av området samt för att ta reda 
på hur fastigheter och byggnader förhåller sig 
till varandra. Från bygg- och plantjänstens 
hemsida har dokument, detaljplaner, för 
planområdet, ritningar och gamla 
bygglovshandlingar samlats in och granskats. 
Bygglovshandlingarna har hjälpt till att förstå 
Gröna Lunds och Djurgårdsstadens 
arkitektoniska utveckling samt bidragit med 
inspiration till utformningen av förslaget. 

2.3 Fältstudie
En fältstudie av Gröna Lund, 
Skeppsholmsviken 6 och Djurgårdsstaden 
har genomförts med syfte att samla 
information om planområdet samt för att 
bilda en uppfattning av områdets karaktär. 

Under studien togs bilder av platsen för att 
ha som underlag och referenser i rapporten. 
Avsikten med besöket var även att ge 
inspiration till utformningen av 
Skeppsholmsviken 6. Inspiration har även 
hämtats  genom besök till olika 
vattenområden med gångstråk i Stockholm 
dªr syftet var att få en uppfattning om en 
bryggas storlek och konstruktion. 

2.4 Intervju och 
konsultation
Intervjuer med personer som är insatta i det 
pågående planarbetet vid Skeppsholmsviken 6 
har gett underlag till förslaget samt 
information om hur en brygga bör 
konstrueras. Följande personer har intervjuats: 

• Christer Fogelmarck, VD för Parks & Resorts

• Martina Norrman, stadsplanerare på Stads-
byggnadskontoret

• Lars Engelbert, VD för Moderna Bryggor

Utöver intervjuerna har även konsultation skett 
via mail och samtal med vår handledare Cecilia 
Hörngren på EttElva Arkitekter och Filippa 
Persson som ªr miljökonsult på 
Projektengagemang.

2.5 Utformning 
Efter genomförda litteraturstudier, 
kartgranskning samt fältstudier har 
utformningen av förslaget i form av 
ritningar, volymstudier och renderingar 
tagits fram i programmet ArchiCad. 
Konstruktionsdetaljer är ritade i AutoCad. 
Renderingar har bearbetats i Photoshop 
och rapportens layout är utformad i 
programmet Indesign. 

2.6 Undersökning
En undersºkning har genomfºrts i sociala 
medier med hjªlp av ett 
undersºkningsformulªr framtaget med 
Google Formulªr. Formulªret postades i 
grupper p¬ Faceboo
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3.1 Södra Djurgården
Den första bebyggelsen på Djurgården 
uppkom år 1668 och bestod av fjorton små 
trästugor strukna med tjära och röd oljefärg. 
Stugorna ställdes upp på området som 
gränsar till nuvarande Allmänna gränd och 
Djurgårdsvägen. Det blev början till 
stadsdelen Djurgårdsstaden som idag är ett 
av Nationalstadsparkens mest besökta och 
tillgängliga områden (Dahlström, 1979). 

Det finns även större stenhus böand 
bebyggelsen, bl.a. Apotekshuset som idag 
ugör Gröna Lunds huvudkontor. Husen är i en 
eller två våningar, fönstren är spröjsade och 

har fönsterluckor, taken är i tegel och 
fasaderna är målade i ljusa färger. Området 
är kuperat och gatunätet med de smala 
gatorna och gränderna följer terrängen. 
Körbanorna är asfalterade och intill 
husen är marken täckt med kullersten. 
Gaturummet är stängt och gårdarna är 
små och dolda av plank. 
(Riksantikvarieämbetet, u.å)

3. Platsbeskrivning

1

2 4

5

3

Bildförklaringar 
1. Breda gatan, Djurgårdsstaden. Vitt trähus med lågt
sittande fönster, fönsterluckor och tegeltäckt tak 

2. Breda gatan. Hus i gul puts med gröna fönster

3. Långa gatan, Djurgårdsstaden. Backen leder upp
mot Breda gatan. Nedanför backen ligger Gröna Lunds
gamla huvudentré från år 1883

4. Långa gatan som leder ner mot Gröna Lunds gamla
entré. Till höger ett grönt trähus med låga vita fönster
och fönsterluckor

5. Breda gatan, Djurgårdsstaden. Gult hus i puts med
gröna, lågt sittande fönster med fönsterluckor i trä.

Egna fotografier från Djurgårdstaden
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3.2 Gröna Lund
Gröna Lund, Sveriges äldsta nöjesfält, är sedan 
år 1883 beläget i Kungliga 
Nationalstadsparken. Gröna Lunden var en 
trädgård med lusthus och 
blomsterplanteringar mellan krogarna 
Mjölnargården och Bellmanhuset och kom 
att bli början på tivolits historia. År 1883 fick 
Jakob Schultheis chans att hyra den 4500 
m² stora fastigheten där han startade Gröna 
Lunds tivoli. När parken öppnade låg entrén 
mot Långa gatan och området utgjordes av 
en del av det som idag är barnområdet, lilla 
Gröna Lund. På den tiden bestod tivolit av en 
hästdragen karusell, skjutbanor, 
ringkastningar och andra små nöjen i enklare 
tält. Efter Jacob Schultheis död år 1914 tog 
hans son, Gustaf Nilsson, över ansvaret för 
tivolit och det kom därifrån att utvecklas med 
estetisk medvetenhet. År 1925 hade Gröna 
Lund utvidgats till Allmänna gränd och 
parkens entré flyttades dit. År 1927 byggdes 
tivolit ut ytterligare och området på andra

sidan Lilla allmänna gränd, det som idag kallas 
stora området, öppnade och sträckte sig år 
1928 ända ner till Saltsjön (Hahn, 1983). Med 
tiden har Gröna Lund fortsatt att breda ut sig 
längs med Saltsjön och idag är området 3,8 
hektar stort och lockar ca 1,7 miljoner 
besökare varje år (Fogelmarck, C. Personlig 
telefonintervju, 4 april 2019).

3.2.1 Arkitekturen på Gröna 
Lund
Arkitekturen på Gröna Lund är blandad 
eftersom parken ständigt har utvidgats och 
förnyats. Stilen har präglats av olika 
tidsperioder och av de arkitekter som har 
varit verksamma i parken. På lilla Gröna 
Lund finns byggnaderna Mjölnargården, 
Båtsmansstugorna och Bellmanhuset som 
uppfördes på 1700-talet. Mjölnargården 
som byggdes år 1722-1723 är den äldsta 

byggnaden på Gröna Lunds område. Det är 
ett timmerhus med två våningar och vind 
som är inklätt med röd panel. Huset har ett 
brant, tegeltäckt sadeltak och en loftgång 
som byggdes till på 1760-talet. Idag är 
bottenvåningen inredd som Pettson och 
Findus hus och kan besökas av Gröna Lunds 
gäster som en attraktion på barnområdet. 
Bellmanhuset byggdes år 1754-1755 och är 
även det ett rött inpanelat timmerhus i två 
våningar och vind. Taket är brant och tegeltäckt 
och mot Långa gatan finns en loftgång som 
blev inglasad under slutet på 1800-talet. I 
tivolits nordöstra hörn, bakom dansbanan, 
ligger Båtsmansstugorna som tillhör 
Djurgårdsstaden och var med i  stadsplanen

från år 1736. De två byggnaderna har en 
stomme av liggtimmer, tegeltäckta tak och 
är klädda med stående, rödfärgad panel 
med locklister.

1. Mjölnargården
2. Båtmansstugorna
3. Bellmanhuset

1

2

3

Bildförklaringar
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När Gustaf Nilsson tog över ansvaret för tivolit 
anlitade han arkitekten Nils Agrén som ritade 
Gröna Lunds första byggnader i klassisk stil  
med flacka takfall och ljusa, släta träfasader. 
Han ritade lyktor, kiosker, dansbanan, porten 
mot långa gatan och mycket mer.  När 
tivolit expanderade år 1927 ritade 
arkitekten Arvid  Klosterborg bl.a. 
Lycksalighetens bro (bild 1) som är den 
viadukt som leder över Lilla allmänna 
gränd, mellan Gröna Lunds  lilla och stora 
område. Han kombinerade klassisk och 
orientalisk arkitektur med mycket lekfullhet, 
torn och spiror. På 30-talet kom 
funktionalismen till tivolit och då ritade 
Klosterborg istället raka, fyrkantiga torn. På 
90-talet byggdes viadukten över Lilla
allmänna gränd ut vilket resulterade i spanska
trappan som är inspirerad av vita putsade
städer kring Medelhavet. För några av de
nybyggda husen på Gröna Lund har istället
Djurgårdsstaden varit inspirationskälla.
(Cramér, 2009).

1

2 3 5

4

Bildförklaringar
1. Lycksalighetens bro, viadukten som leder mellan Gröna Lunds lilla och stora område
2. Huvudentrén från Allmänna gränd som leder in till lilla området
3. Närbild på hamburgerkiosken på lilla området
4. Hamburgerkiosken på lilla området med sin lekfulla tivoliarkitektur
5. Tekopparna på lilla området med utsmyckade pelare i rött, grönt och gult
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3.3 Skeppsholmsviken 6 
Mitt emot Gröna Lund, på andra sidan    
Allmänna Gränd, låg den konkurrerande 
nöjesparken Nöjesfältet mellan år 1923 och 
1957. Efter en lång och förbjuden 
kärlekshistoria mellan de två 
tivolidirektörernas barn, John Lindgren och 
Ninni Nilsson, slogs de två företagen ihop 
(Hahn, 1983). Sedan år 1956 har 
Nöjesfältets mark, Skeppsholmsviken 6, till 
största del använts som parkeringsplats 
för Gröna Lunds besökare. Sedan marken 
köptes av Gröna Lund år 1998 har det 
pågått en detaljplaneprocess där olika 
förslag till utformning av utbyggnaden av 
Gröna Lund har presenterats. Området 
gränsar till Saltsjön och är beläget i 

korsningen Falkenbergsgatan, Allmänna 
gränd på sydvästra Djurgården. Marken 
används idag som parkeringsplats för 
Gröna Lunds besökare samt för 
avfallshantering. På planområdet, vid 
Allmänna gränd, finns det även några 
mindre byggnader som används av 
Gröna Lund för biljettförsäljning och 
kioskverksamhet. Marken omfattar ca 1,1 
hektar asfalterad mark och ägs till största 
del av Gröna Lund. Marken närmast 
vattnet ägs av Stockholm stad och Statens 
fastighetsverk. I anslutning till 
planområdet ligger muséet Aquaria, 
Liljevalchs konsthall, fastigheten konsthallen 
14 samt Djurgårdens färjeterminal. 

Strandkanten består av löst material som 
sten  och grus men det finns även en del 
buskar och gräs. Det saknas anvisade 
gångvägar vilket, i kombination med det 
lösa materialet, gör platsen svår att nyttja för 
allmänheten. Platsen är även dåligt belyst 
vilket kan bidra till otrygghet bland människor 
som rör sig i området på kvällarna.  
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Bild 1. Karta över Skeppsholmsviken 6 och Djurgården. 

Bild 2. Platsfoto, Skeppsholmsviken 6, Djurgården.

Bild 3. Platsfoto, Skeppsholmsviken 6, Djurgården.

Bild 4. Platsfoto, Skeppsholmsviken 6, Djurgården.

Bild 5. Platsfoto, Skeppsholmsviken 6, Djurgården.
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vilket medför framkomlighetsproblem för 
spårvagnar och bilar (Tyréns, 2009). 

3.5 Ett bilfritt Djurgården
Parkeringsplatsen på Skeppsholmsviken 6 
omfattar 150 parkeringsplatser som kommer 
att försvinna när Gröna Lund byggs ut. Rådet 
till skydd för Stockholms skönhet anser 
det positivt att parkeringsytan försvinner till 
förmån för en expandering av Gröna 
Lunds verksamhet. Marken anses användas 
bättre som nöjesfält än som parkering och en 
ombyggnation skapar därför förutsättningar 
att stärka södra Djurgårdens kvaliteter. 
(Stockholms stad, 2017a)

Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI, är 
en förening för Djurgårdens aktörer med 
syftet att medlemmarna tillsammans ska 
stärka och positionera Djurgården samt 

jobba med hållbarhetsfrågor. KDI har som 
ambition att göra Djurgården fossil- och 
bilfritt. I en intervju med C. Fogelmarck 
(personlig telefonintervju, 4 april 2019), VD 
för Parks & Resorts, anses 
parkeringsplatserna vara väldigt få i 
förhållande till antalet personer som besöker 
Gröna Lund, Skansen, Vasamuseet osv. och 
det förväntas därför inte ha någon 
betydande effekt om de skulle försvinna. I 
Rapporten ‘’Parkering av hållbar 
stadsutveckling’’ anses strategiska 
parkeringsåtgärder vara ett av de mest 
effektiva styrmedlen för att locka bilister till 
att välja ett mer miljövänligt färdsätt. 
Parkeringsåtgärder används för att minska 
biltrafiken i centrala delar av staden för att 
förbättra luftkvalitén. Det kan t.ex. handla om 
att tillföra mer grönska till en parkering eller 
att helt ta bort parkeringsplatser (Berg, 2013). 
Exploateringskontoret i Stockholm bedömer att 
det inte finns möjlighet att tillgodose 
efterfrågan på privat parkering på västra 
delen av Djurgården. Flera inblandade 

Bild 6. Platsfoto kommunikationer, Skeppsholmsviken 6, Djurgården.

3.4 Kommunikationer

Bild 7. Platsfoto, färjeterminal i Skeppsholmsviken 6, Djurgården.

verksamheter är överens om att det inte är 
lämpligt att besöka området med privat bil 
under högsäsong (Stockholms stad, 2009). 

Regeln om tillgänglighet betyder att så 
många som möjligt ska kunna delta i 
samhället på lika villkor. Platsen ska kunna 
besökas av personer som har begränsad 
rörlighet, syn eller hörsel (Boverket, 2019a). 
Gröna Lund AB hänvisar biltrafiken till andra 
parkeringar utanför innerstaden för att 
därefter åka kollektivtrafik in till Djurgården. 
(Gröna Lund, u.å.) 

Bild 7. Karta över kommunikationsmedel till Skeppsholmsviken 6 via buss, spårvagn och färja. 
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Kommunikationerna till Gröna Lund är goda 
och det finns många alternativa färdmedel att 
välja mellan. Utanför Gröna Lund stannar 
spårvagnen från T-centralen, bussar från 
Karlaplan och Centralstationen, 
Djurgårdsfärjan från Slussen och 
Skeppsholmen samt färjan Emelie som 
pendlar mellan Hammarby Sjöstad och 
Nybrokajen. Under sommarhalvåret är det 
även många som promenerar och cyklar ut till 
Djurgården och Gröna Lund via 
Djurgårdsbron. Biltrafik förekommer framför 
allt på Djurgårdsvägen till och från 
Skeppsholmsvikens parkeringsplats och förbi 
Alkärret (se bild 7). Trafiksäkerheten är 
bristfällig på flera av gatorna och det 
uppkommer ofta konflikter mellan 
spårvagnar, bussar, taxibilar och gående då 
Allmänna gränd ofta används som en gågata 
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Förutom Skeppsholmsviken 6 finns andra 
allmänna parkeringsplatser belägna nära 
Gröna Lund. 

Kartläggning av parkeringsplatser runt 
Gröna Lund:  

1. Apocas parkeringsanläggning ”Garnisonen”
ca 15 min promenad från Gröna Lund: 721
platser. 1,4 km från Gröna Lund

2. Radiotorget Oxenstiernsgatan 20: 1,4 km till
Gröna Lund. 46 platser

3. Nordiska Muséet Djurgårdsvägen 10. 0,674
km till Gröna Lund. 9 min (674 Meter)

4. Tivolitomten, Gröna Lund Skeppsholmsvi-
ken: 150/226 platser, 0,2 km till Gröna Lund

5. Hasselbacken, Hazeliusbacken 20
Stockholm

vatten 

får bebyggas. Område W ska vara öppet 
vatten och får inte bebyggas. Den prickade 
marken får inte bebyggas och på den 
kryssmarkerade marken får byggnader och 
anläggningar med en maximal nockhöjd på 
4,5 meter uppföras på 60 % av ytan. Där 
regel f1 och f3 gäller får byggnader, 
åkattraktioner m.m. ha en totalhöjd på 12 
meter över nollplanet. Byggnaden markerad 
med ’’A’’ får ha en nockhöjd över 
nollplanet på 13 meter. Byggnaden markerad 
med ’’B’’ får ha en nockhöjd över nollplanet på 
15 meter. 

Regel n1 säger att minst 10 träd ska finnas 
och regel n2 säger att minst 3 träd ska 
finnas.  Polettkiosken på torget vid färjeläget 
får inte rivas eller ändras. Den röda 
streckade linjen som går genom område W1 
markerar fornlämningsområde, som är spår 

efter mänsklig verksamhet där eventuella fynd 
måste rapporteras till Länsstyrelsen (Norrman, 
M. Personlig Intervju, 10 april 2019).  

Runt Skeppsholmsviken 6 planeras en 
randbebyggelse som sträcker sig från 
Aquarias entré till färjeterminalen. Enligt 
detaljplanen får höjderna av bebyggelserna 
mot Falkenbergsgatan ha en högsta nockhöjd 
på 17 och 13 meter över nollplanet samt en 
högsta byggnadshöjd på 12,5 och 9,5 meter. 
Byggnaderna i hörnet Falkenbergsgatan 
och Allmänna gränd får uppföras till en 
högsta nockhöjd på 19 meter över nollplanet 
samt en högsta byggnadshöjd på 14,5 
meter. Byggnaderna mot Allmänna Gränd 
får uppföras med en nockhöjd på upp till 15 
och 16 meter över nollplanet samt en 
byggnadshöjd på 12 och 11 meter. 
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3.6 Detaljplan för platsen
En detaljplaneprocess har pågått för 
Skeppsholmsviken 6 sedan Gröna Lund köpte 
marken år 1998 men någon detaljplan har 
ännu inte blivit antagen. I rapporten 
kommer förslaget till utbyggnad av Gröna 
Lund utformas med detaljplan Dp 
2016-06685-54 som underlag. Eftersom 
detaljplanen inte har blivit antagen kommer 
några ändringar att göras för att möta kritik 
från staden och allmänheten. 

I examensarbetet kommer fokus ligga på att 
gestalta det rödmarkerade området i 
detaljplanen (se bild 9). 

Regler i detaljplanen 
Enligt detaljplanen får en brygga uppföras på 
50 % av vattenområde W1 som är 870 m2 
vilket innebär att 435 m2 av vattenområdet
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Bild 8. Karta över parkeringsplatser nära Skeppsholmsviken 6. Bild 9. Den del av detaljplanen som ska planläggas. Skala 1:1000 (A3)
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4.1 Kulturvärden
Södra Djurgården har en tydlig historisk 
förankring med bebyggelse från 1700-talet 
och anses därför vara en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Byggnaderna i den centrala, 
historiska delen av Djurgårdsstaden är ett 
kulturreservatsområde och alla hus är därför 
blåklassade av Stadsmuseet. 

Enligt kulturmiljölagen är det en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda 
kulturmiljön. Såväl enskilda som myndigheter 
ska visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljöer vilket innebär att skador ska 
undvikas eller begränsas då ett arbete utförs. 
Syftet med lagen är att nuvarande och 
kommande generationer ska ha tillgång till en 
mångfald av kulturmiljöer. För att skydda en 
byggnad som anses ha ett högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt värdefullt område kan 
byggnaden märkas som byggnadsminne 
(Regeringen, 2017). Syftet med att utmärka 
en byggnad som byggnadsminne är att 
bevara spår av historien som har stor 
betydelse för förståelsen av dagens och 
morgondagens samhälle. Syftet är även att 
garantera människors rätt till en viktig del av 
kulturarvet  (Riksantikvarieämbetet, 2017).

På Falkenbergsgatan, infartsvägen till 
parkeringen, ligger fastigheten Konsthallen 
14 som är byggnadsminnesförklarad. 
Fastigheten bildades under 1700-talets 
första hälft och den nuvarande byggnaden 

identitetsskapande byggnad för området då 
det är ett välbevarat exempel på 
bostadsbebyggelsen från 1860- och 1870-
talet. I bedömningen pekas Liljevalchs 
konsthall ut som en arkitektonisk 
märkesbyggnad i svensk kulturhistoria. 
Byggnaden anses ha samhällshistoriska 
värden och hög autenticitet. I bedömningen 
anser stadsmuseet att Liljevalchs och 
Konsthallen 14 även efter ombyggnationen 
av Skeppsholmsviken 6 bör utgöra 
huvudnumret för Falkenbergsgatan. 
Byggnaderna bör enligt stadsmuseet även i 
framtiden utgöra ett välkänt blickfång och 
vara identitetsskapande för området 
(Stockholms stad, 2018).

4.2 Sociala aspekter på 
hållbar utveckling
Folkhälsomyndigheten definierar ett socialt 
hållbart samhälle som ett “jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader. Det ska vara ett samhälle med hög 
tolerans där människors lika värde står i 
centrum vilket kräver att människor känner 
tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen”. 

I ett socialt hållbart samhälle ska 
människors grundläggande behov 
tillgodoses och de mänskliga rättigheterna 
ska säkerställas. Det ska vara ett 
inkluderande samhälle som anpassas och 
utformas efter olika gruppers behov och 
förbättrar människors förutsättningar till 
möten (Folkhälsomyndigheten, 2018). I 
Boverkets rapport Socialt hållbar 
stadsutveckling beskrivs fem faktorer som är 
nödvändiga för en socialt hållbar 
stadsutveckling. Dessa faktorer är inflytande, 
identitet, variation, samband och en 
helhetssyn på staden. Inflytande innebär att 
de boende i området har värdefull kunskap 
om platsen och det är därför viktigt att ta 
hänsyn till deras perspektiv. Identitet 
handlar om att lyfta platsens historiska arv och 
utmärkande karaktärsdrag för att att höja 
områdets status inför omgivningen. En stad 
ska även vara levande och kännas trygg för alla 
som vistas i den. Detta ska uppnås genom att 

4. Utgångspunkter i gestaltningen

Bild 10. Foto, Konsthallen 14.

uppfördes mellan år 1861 och 1870. 
(Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, 
u.å). Mellan Falkenbergsgatan och 
Djurgårdsvägen, intill Konsthallen 14 är 
Liljevalchs konsthall belägen. Konsthallen 
uppfördes mellan år 1913 och 1916 och är ett 
av de första nyklassicerande byggnadsverken. 
Enligt en bedömning av det nuvarande 
planförslaget för Skeppsholmsviken 6, 
upprättad av Stadsmuseiavdelningen på 
Kulturförvaltningen, är Konsthallen 14 en 

Bild 11. Foto, Konsthallen 14.
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ha en blandad stad med variation där 
människor är i rörelse hela dygnet. Det ska vara 
nära tillgång till service, kultur, idrott, 
utbildning, bostäder och andra verksamheter. 
Fysisk planering av en stad ska stärka banden 
mellan stadens olika delar vilket ger 
förutsättningar för en socialt sammanhållen 
stad. Det är även viktigt att ha en helheltssyn 
på staden och ta hänsyn till hur förändringar i 
en stadsdel påverkar staden i stort (Boverket, 
2010).

Christer Fogelmarck, VD för Parks & Resorts, 
menar att utgångspunkten för Gröna Lund ska 
vara att skapa så stor handlingsfrihet som 
möjligt att driva nöjesfält på platsen under 
många år framöver. Gröna Lund vill maximera 
sina möjligheter samtidigt som de vill ta 
hänsyn till faktumet att platsen ligger i 
Nationalstadsparken och dess historiska 
anknytning. Enligt Fogelmarck är en 
konsekvens av att Gröna Lund byggs ut att 
platsen blir ljusare, mer välkomnande, 
tryggare och en tillgänglig för fler besökare. 
Med den allmänna vattenlinjen övergår även 
platsen från att vara en mörk, murrig och 
otillgänglig plats till en plats där människor kan 
mötas och umgås. Gröna Lund är positiva till 
en verksamhet som kan vara tillgänglig för 
både Gröna Lunds besökare  och för 
allmänheten. Det finns ett starkt önskemål från 
Gröna Lunds sida om en angöring i form av 
t.ex. ett café som ska vara tillgängligt från 
både nöjesfältet och det allmänna 
gångstråket. Länsstyrelsen som bevakar 
sjöbotten anser dock att det finns risk att 
bebyggelsen skulle skugga bottnen för 
mycket.   

Ytterligare en social aspekt av utbyggnaden 
är att Gröna Lund anställer ca 1400 
säsongsmedarbetare varje år vilket är en siffra 
som förväntas öka i takt med expanderingen. 
Gröna Lund lägger stort fokus på att 
anställa personer med olika bakgrunder och 
hjälper även unga personer som står längre 
från arbetsmarknaden att få sitt första jobb. 
De tror på en arbetsplats med många olika 
typer av medarbetare och vill att de 
anställda ska spegla den mångfald som 
finns bland gästerna (Fogelmarck, C. 
Personlig telefonintervju, 4 april 2019).

4.2.1 Trygghet
En trygghetsmätning gjordes av 
Stockholms stad år 2017 för att skapa en 
samlad bild av hur utsatthet för brott, 
upplevelser av ordningsstörningar och 
upplevelse av trygghet eller oro för att 
utsättas för olika typer av brott fördelar sig 
över stadens olika delar. På Djurgården 
svarade 129 personer på enkäten vilket 
motsvarar 51,8% av urvalet på 250 personer. 
Undersökningen visar att 30 % av de boende 
på Djurgården upplever att det finns problem 
med mörka områden i stadsdelen 
(Stockholms stad, 2017b). I hela Stockholms 
kommun är motsvarande siffra endast 17 
(Stockholms stad, 2017c). Detta innebär att 
det är 13 procentenheter fler av de boende 
på Djurgården som upplever problematik 
med mörka områden jämfört med 
genomsnittet i hela staden. 

Diagram 1. Diagrammet visar svarsresultat i hela Stockholm för frågan ’’Upplever du att det finns problem med mörka områden i ditt 
bostadsom-råde eller i anknytning till detta?’’ Källa: Stockholms stad, 2017c

Diagram 2. Diagrammet visar svarsresultat i stadsdelar i Östermalm för frågan ’’Upplever du att det finns problem med mörka områden i 
ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?’’ Källa: Stockholms stad, 2017b

Fråga: "Upplever du att det finns problem med mörka områden i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta?" Diagrammen redovisar antal som svarade JA i procent. 
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4.3 Ekologiska aspekter 
på hållbar utveckling
Ekologisk hållbar utveckling innefattar 
jordens ekosystem och faktorer som 
klimatsystemets luftstabilitet, 
energiproduktion, tillhandahållande av rent 
vatten, rekreation samt klimatreglering.  
Det inkluderar även människors hälsa och 
faktorer som föroreningar och buller. 
Människans belastning får inte väga tyngre 
än ekosystemets bärförmåga. Det betyder att 
naturen måste hinna återskapa de uttagna 
resurserna, annars uppfylls inte kraven om 
ett ekologiskt hållbart samhälle (Kungliga 
Tekniska Högskolan [KTH], 2018a). 

4.3.1 Nationalstadsparken
Gröna Lund är beläget på sydvästra 
Djurgården som är en del av 
Nationalstadsparken. Nationalstadsparken är 
27 kvadratkilometer stor och omfattar 
området Ulriksdal-Haga-Djur-gården-
Brunnsviken. För att ett område ska 
klassas som en nationalstadspark måste det 
ligga i en urbaniserad miljö och ha ett 
unikt historiskt landskap som ska vara av 
betydelse för en tätorts ekologi, människors 
rekreation och det nationella kulturarvet. Ett 
historiskt landskap är enligt Unescos 
definition:

”Ett område som har särskild 
betydelse därigenom att det på grund av 
människans utnyttjande uppvisar eller 
representerar ett samhälles värden såväl i 

form av påtagliga fysiska spår, som genom 
kulturellt eller historiskt bestämda 
associationer”. 

I januari 1995 fick nationalstadsparken 
ett särskilt skydd genom bestämmelser i 
Miljöbalken som syftar till att skydda 
naturen och bebyggelsen i området: 

”Inom en nationalstadspark får ny 
bebyggelse och nya anläggningar komma 
till stånd och andra åtgärder vidtas endast 
om det kan ske utan intrång i 
parklandskap eller naturmiljö och utan att 
det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden i övrigt skadas" 

Trots bestämmelsen får en åtgärd som 
innebär ett tillfälligt intrång eller en 
tillfällig skada i en nationalstadspark 
vidtas, om: 

1. ‘’åtgärden höjer parkens natur- och 
kulturvärden eller tillgodoser ett annat 
angeläget allmänt intresse, och

2.  "parken återställs så att det inte kvarstår mer 
än ett obetydligt intrång eller en obetydlig 
skada.”

Utöver bestämmelserna i miljöbalken finns 
det ytterligare skydd i form av en vård- och 
utvecklingsplan för nationalstadsparken. Ar-
betet med vård- och utvecklingsplanen sam-
ordnas av Länsstyrelsen med syfte att 
utveck-la och förvalta parkens kultur-, 
natur- och rekreationsvärden. Tillsammans 
med par-kens aktörer har de tagit fram 

handlings-programmet ”Framtidens 
nationalstadspark” där följande vision 
har formulerats: 

”Kungliga nationalstadsparken med 
där verksamma kunskapsinstitutioner 
ska utvecklas utifrån sina unika 
kultur-, natur- och rekreationsvärden 
och vara ett upplevelserikt och 
lättillgängligt område” 

Under flera hundra år har parken haft stor 
betydelse för invånarnas rekreation. Vid 
mitten av 1500-talet blev hela Norra och 
Södra Djurgården kunglig mark. Området 
var näst intill ett obebyggt 
jordbrukslandskap som användes av kungen 
som inhägnad jaktpark. Redan under 1600-
talet var parken en tillgång för stadens 
invånare och besökare men det var först 
under mitten av 1700-talet, då parken 
öppnade för allmänheten, som det blev ett 
populärt utflyktsmål. Djurgården utvecklades 
därefter till en promenad- och nöjespark som 
idag har ett stort natur- och kulturvärde 
för staden.  

Nationalstadsparken erbjuder ett rikt växt- och 
djurliv som innehåller många olika 
naturtyper. Det finns en stor biologisk 
mångfald och en stor variation av biotoper 
vilket är ett resultat av att jorden i parken 
har brukats under flera hundra år. 
Nationalstadsparkens alla viktiga tillgångar i 
form av historia, natur och kultur gör att den 
har identifierats som ett av Sveriges 
riksintressen vilket fastställs i 4 kap. 1 och 7  

§§ Miljöbalken (Länsstyrelsen, 2012). 

Ett riksintresse definieras som ett område 
som innehåller nationellt viktiga värden 
och kvalitéer. Enligt Plan- och bygglagen 
syftar bestämmelserna om riksintressen till 
att främja en god hushållning med mark, 
vatten och fysisk miljö. Detta ska ske ur 
ett ekologiskt, socialt såväl 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
Bestämmelserna tillämpas vid prövning av 
ett exploateringsförslag vilket innebär ändrad 
användning av områdets mark- och 
vattenresurser (Boverket, 2017). 

Att Nationalstadsparken är av riksintresse 
gör att marken har ett långsiktigt skydd 
mot exploatering likt den som sker i den 
omkringliggande urbana miljön. Stora delar 
av områdets bebyggelse omfattas av 
planer och bestämmelser som värnar om 
byggnadernas kulturhistoriska värde samt 
säkerställer att de inte förändras 
(Nationalstadspark, u.å.). Enligt 
Naturvårdsverket finns det trots det 
långsiktiga skyddet mot exploatering inget 
hinder mot uppförandet av ny bebyggelse 
eller nya anläggningar. Användningen av 
områdets mark- och vattenresurser får 
ändras så länge det sker utan intrång i 
parklandskap eller naturmiljö och utan att 
skada det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden. (Natur-vårdsverket, 2018a)
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4.3.2 Strandskydd

“Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet på land och i vatten” 
(Miljöbalken, SFS 2018:1862). 

Strandskyddet gäller för alla kuster, sjöar 
och vattendrag i hela landet. Det innebär att 
det inte får byggas nya byggnader inom det 
strandskyddade området som vanligtvis är 
100 meter från strandkanten ut i vattnet och 
100 meter upp på land. Det finns även utökat 
strandskydd vilket innebär att avståndet 
istället är 300 m. Det är heller inte tillåtet att 
ändra byggnadens användning, anlägga 
bryggor, schakta, spränga eller fälla träd. 
När en ny detaljplan antas kan kommunen 
eller Länsstyrelsen upphäva strandskyddet för 
ett visst område om det har ansökts om dis-
pens. Det är möjligt att få dispens från 
strandskyddet om det finns särskilda skäl 

eller om syftet med strandskyddet inte 
påverkas.  De särskilda skälen finns 
lagstadgade i Miljöbalken. För att ett område 
ska kunna prövas för upphävande eller 
dispens från strandskyddet måste det: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering är avskilt 
från området närmast strandlinjen
3. behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse

annat mycket angeläget intresse.

Det måste dock gå att säkerställa en fri passa-
ge längs vattnet och det är därför inte tillåtet 
att upphäva strandskyddet för den delen av 
stranden där allmänheten ska kunna passera 
mellan strandkanten och byggnaderna (Bo-
verket, 2018a).  

Bild 12. Det måste gå att säkerställa en fri passage om strandskyddet 
upphävs (Boverket, 2018a) 

Om detaljplan 2016-06685-54 för 
Skeppsholmsviken 6 får laga kraft kommer 
strandskyddet behöva upphävas på stora 
delar av området. En bedömning gjord av 
konsultföretaget Tyréns visar att intresset att 
detaljplanera Skeppsholmsviken 6 bedöms 
väga tyngre än strandskyddets syften och 
därmed kan strandskyddet upphävas till viss 
del, dock måste det gå att säkerställa en fri 
passage längs vattnet (Tyréns, 2018a). 

4.3.3 Buller

Regeringen beslutar om kraven för tillåten 
bullernivå vid uppförandet av ny bebyggelse 
i Sverige. Det är sedan upp till kommuner och 
myndigheter att se till att 
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller 
följs. I förordningen om omgivningsbuller 
som utfärdades 2004 skriver regeringen:  

“Genom kartläggning av omgivningsbuller och 
upprättande av åtgärdsprogram ska 
det eftersträvas att omgivningsbuller inte 
medför skadliga effekter på människors 
hälsa”  (Förordning om omgivningsbuller, SFS 
2019:64). 

Buller är den miljöstörning som berör flest 
människor i Sverige och har en negativ 
inverkan på sömn, inlärning och prestation 
(Folkhälsomyndigheten, 2019).  Enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHM 
FS 2014:13 anges riktvärden om buller 
inomhus. När en bedömning görs för att 
avgöra om ljudnivåerna kommer bli skadliga 
för människors hälsa bör värdena från båda 
tabellerna beaktas. (Folkhälsomyndigheten, 
2014) 

Bild 11. Strandskydd (Boverket, 2018a)
Tabell 1. Riktvärden om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 
2014)
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årsmedelhalt av partiklar och kvävedioxid 
mellan 10-15 ug/m3. Normvärdet enligt 
Miljökvalitetsnormer, MNK, för årsmedelhalt 
av partiklar och kvävedioxid är 40 ug/m3. 
Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3 för partiklar 
och 20ug/m3 för kvävedioxid (SLB-analys, u.å). 

4.3.5 Vattenmiljö 
På 2 meters djup och 2-5 meter från 
strandkanten består bottnen vid 
Skeppsholmsviken 6 av konstgjort material, 
sprängsten, betong, rör, skräp och 
kvarlämningar från gamla anläggningar. På 
djup över 2 meter består bottnen av sand och 
delvis av dy och lera samt skräp. 10 meter 
från strandkanten är djupet ca 2,5 till 3 meter 
och bottnen består av sand och finare 
partiklar.  Bottenvegetation finns ut till ett 
djup på ca 3 meter men den största mängden 
återfinns på djup mellan 1,5 och 2,5 meter.  

Vattenområdet är en exponerad miljö med 
stor vattenomsättning och återkommande 
störningar från båttrafiken. Den stora 
artrikedomen i vattenmiljön kan bero på 
båttrafiken då det bevisats att sådana 
störningar i begränsad omfattning kan ha en 
positiv effekt på växt- och djurliv. Vidare 
bedöms vattenområdet användas av fisk för 
att söka efter föda. Miljön anses dock inte 
värdefull för uppväxten av yngel (Schreiber, 
2018). 

4.3.6 Grönska och djurliv i 
parken
För att öka grönytors ekologiska värden samt 
bibehålla en god ekologisk hållbarhet bör de 
innehålla arter som antingen är naturligt 
förekommande i Sverige, alternativt arter 
med känd attraktionskraft för den lokala 
faunan. Närproducerade arter gynnar även 
fåglar och insekter. Arter bör väljas enligt 
fem följande principer: 

• Blomning under hela säsongen
• Olika arter som blommar samtidigt
• Blomfärger som attraherar pollinerar
• Variation i blomformerna
• Undvika fylldblommiga arter för att gynna
pollinerande insekter

Andra åtgärder som bidrar till en ökad 
ekologisk mångfald är att sätta upp 
insektshotell eller tornfalksholkar i parken. 
Dessa tar inte mycket plats men bidrar till ett 
rikare djur och växtliv (Persson, F. Personlig 
kommunikation, 12 april 2019). 

4.3.7 Trä som byggmaterial
Trä är det enda förnybara byggmaterialet och 
ger tillsammans med andra komponenter 
bästa möjliga bärförmåga, värme-, ljud- och 
fuktisolering. Trä har även lång livslängd samt 
ger mindre utsläpp av koldioxid jämfört med 
andra byggmaterial. Det har skett en snabb 
utveckling av trä i byggkonstruktioner och 
idag är det möjligt att uppföra större 
byggnader med träbaserade system. Genom 
att öka användningen av träprodukter kan 
byggsektorn reducera utsläppet av koldioxid

(Svenskt trä, u.å.). För att bygga hållbart är det 
viktigt att material som används ska vara 
rekommenderade eller accepterade i 
databaserna Byggvarubedömningen eller 
Sunda Hus (Persson, F. Personlig 
kommunikation, 12 april 2019). Träslaget lärk 
har god naturlig beständighet enligt Sunda 
Hus samt har en naturlig rötbeständighet. Det 
kräver minimalt underhåll och är skonsamt 
mot miljön (Bygg och fastighet, 2015).

4.4 Ekonomiska aspekter på 
hållbar utveckling
Ekonomiskt hållbar utveckling handlar om att 
skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan 
att naturresurser eller människan påverkas 
negativt. Det innebär att mänskliga och 
materiella resurser används långsiktigt genom 
bättre utnyttjande, återanvändning och 
återvinning (KTH, 2018b). Enligt Parks and 
Resorts hållbarhetsredovisning från 2017 
anses Sveriges nöjesparker vara en del av den 
växande svenska besöksnäringen. Gröna Lund 
hade över 1,7 miljoner besökare år 2017 och 
anställer ca 1400 säsongsarbetare per år (Parks 
and Resorts, 2017). 

Västra Djurgården kallas även 
evenemangsparken då området sedan lång tid 
tillbaka präglats av nöjen och evenemang. Alla 
muséer och nöjesetablissemang längs 
Djurgårds Strand har gjort området till ett av 
Stockholms mest populära utflyktsmål. Gröna 
Lund utgör en stor del av västra Djurgården 
och är ett starkt kännetecken för 
evenemangsparken.  

Tabell 2. Riktvärden om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 
2014)

Buller från nöjesfält är komplexa ljudkällor i 
form av smällar, höga rop eller andra 
impulsljud. Tyréns har på uppdrag av Gröna 
Lund tagit fram en bullerutredning över 
Skeppsholmsviken 6 för att utreda vad en 
utbyggnad av Gröna Lund kan ha för 
påverkan på ljudmiljön. Studien genomfördes 
med hjälp av ljudnivå- och 
ljudisoleringsmätningar vid Gröna Lund och 
närmast angränsande bostäder i fastigheten 
Konsthallen 14. Studien visar att en 
utbyggnation av Gröna Lund når riktvärden 
om bullernivå inomhus om lämpliga 
fönsteråtgärder vidtas (Tyréns, 2018b). 

4.3.4 Luftkvalitet
Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är Frisk luft 
och definieras av riksdagen enligt följande:

“Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas’’ (Naturvårdsverket, 2018b).

Luftkvaliteten i Stockholm är generellt god 
då utsläppen minskat i takt med minskad 
biltrafik. De luft-föroreningar som har de 
högsta nivåerna i jämförelse med 
miljökvalitetsnormerna är partiklar (PM10) 
och kvävedioxid (NO2).  En-ligt en 
luftföroreningskarta har Djurgården en 
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Evenemangsparken ska få utvecklas för 
Stockholm och turisters rekreation, och för att 
det ska göras på ett ekonomiskt hållbart sätt 
måste Gröna Lund även bedrivas ekonomiskt 
hållbart (Fogelmarck, C. Personlig 
telefonintervju, 4 april 2019). 

4.5 Tidigare planförslag av 
ombyggnation 
Ljungh Arkitekter
Gröna Lund AB inkom i juni 1999 med en 
begäran om planändring av Skeppsholmen 6. 
Förslaget gällde en utvidgning av nöjesparken 
med ny bebyggelse samt nya åkattraktioner, 
en berg- och dalbana samt ett högt torn på 
upp till 90 meter. Det planerades en gångbro 
över Allmänna Gränd från det befintliga 
Gröna Lund som kopplar ihop de två 
platserna. Under gångbron föreslogs en kanal 
från Saltsjön som även fungerar som en 
avgränsning mellan det nya nöjesfältet och 
Allmänna Gränd.  Längs vattnet på 
parkeringsplatsen planerades en 
promenadbrygga med tre plattformar med 
sittplatser. Bryggan var endast tillgänglig för 
Gröna Lunds besökare 
(Stockholms stad, 2009). 

ÅWL Arkitekter
2016 ansökte Gröna Lund AB återigen om 
ombyggnation med ytterligare ett planförslag 
ritat av ÅWL Arkitekter som just nu granskas 
av Stadsbyggnadsnämnden. Förslaget 
redovisar ett helt nytt tivoliområde längst 
Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd. Det 
planeras en gångbro över Allmänna gränd  

som kopplar ihop de olika nöjesfälten samt 
fungerar som en port till torget. I den södra 
delen av parkeringen föreslås små volymer 
i ljusa träfasader placerade med mellanrum 
för att möjliggöra sikt samt en 
bryggpromenad vilket gör det möjligt för 
allmänheten att röra sig längs vattnet från 
Allmänna Gränd till Spårvagnshallarna. 
Bryggan är placerad med ett avstånd om ca 5 
meter från land, vilket skapar en barriär 
mellan nöjesfältet och den allmänna marken 
utan att behöva sätta upp plank eller murar 
för att spärra av. Bryggan är tillgänglig för 
allmänheten (ÅWL & Parks and Resorts, 2018). 

Arkitekturen i förslaget efterliknar 
Djurgårdens bebyggelser vad gäller fasader, 
kulörer och takvinklar. Husfasaden mot 
Allmänna Gränd och nuvarande Gröna Lund 
är däremot tänkt att gestaltas mer i 
tivolikaraktär, som inte tillåts på bebyggelsen 
mot Falkenbergsgatan. Invändigt i 
nöjesparken kommer restauranger, spel och 
åkattraktioner gestaltas i varierad 
tivoliarkitektur med mycket grönska. Det ska 
vara ett härligt område där människor ska 
vilja umgås. Taket på randbebyggelsen 
framför hyresfastigheten Konsthallen 14 har 
sänkts i syfte  att inte förstöra ljusinsläppet för 
de boende.  (Fogelmarck, C. Personlig 
telefon-intervju, 4 april 2019).
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Diagram 3. Resultat av fråga 1 i enkätundersökningen: ‘’Hur tror du att en ombyggnation av parkeringsplatsen vid Gröna Lund påverkar Djur-
gårdens framtid vad gäller hållbarhet, riksintresse och kulturmiljö?’’  

Diagram 3. Resultat av fråga 1 i enkätundersökningen: ‘’Hur mycket har du utnyttjat vägen längs vattnet vid parkeringsplatsen?’’

4.6 Enkätundersökning 
En studie har gjorts bestående av fem frågor 
huruvida det är hållbart att bygga ut Gröna 
Lund samt hur det allmänna gångstråket kan 
utformas på bästa sätt. Syftet med 
undersökningen var att få synpunkter på hur 
allmänheten uppfattar parkeringsplatsen på 
Skeppsholmsviken 6 samt hur de förhåller sig 
till en utbyggnad av Gröna Lund. Resultatet 
har därefter använts som utgångspunkt i 
utformningen av förslaget. 
Enkätundersökningen delades i två olika 
grupper på facebook där medlemmar är 
engagerade i utvecklingen av Stockholm. 
Totalt erhölls 89 svar.

Enkätundersökningen bestod av fem frågor, 
där följande två frågor besvarades med 
svarsalternativ:  

1. ‘’Hur tror du att en ombyggnation av parke-
ringsplatsen vid Gröna Lund påverkar Djurgår-
dens framtid vad gäller hållbarhet, riksintresse
och kulturmiljö?’’
2. ‘’Hur mycket har du utnyttjat vägen längs
vattnet vid parkeringsplatsen?’’

Följande tre frågor fick de deltagande besvara 
med fri text: 

3. ‘’Om du har utnyttjat platsen - vad har du
använt den till?’’
4. ‘’Om det byggs en allmän brygga i vattnet
mellan Aquaria och Allmänna Gränd - hur kan
bryggan utformas på bästa sätt? Har du några
specifika önskemål? Till exempel: uteservering,
sittplatser m.m’’
5. ‘’Övriga synpunkter’’

Resultatet av fråga 1 visar att 53,9% (totalt 48 
st) tror att en ombyggnation av 
parkeringsplatsen vid Gröna Lund har en 
mycket positiv påverkan på Djurgården. 
23,6% (totalt 21 st) tror att ombyggnationen 
har en positiv påverkan. 10,1% (totalt 9 st) 
tror att det varken har positiv eller negativ 
påverkan. 3,4% (totalt 3 st) tror att det skulle 
ha en negativ påverkan och 9% (totalt 8 st) 
tror att ombyggnationen skulle ha en mycket 
negativ påverkan på Djurgården.  

Resultatet av fråga 2 visar att 5,6% (totalt 5 st) 
utnyttjar vägen längst parkeringsplatsen 
någon gång i månaden. 29,2% (totalt 26 st) 
utnyttjar platsen mer sällan och slutligen 
65,2% (totalt 58 st) svarade att de inte 
utnyttjat platsen alls. 

I fråga 3 ‘’Om du har nyttjat platsen - vad har 
du använt den till?‘’ har majoriteten svarat att 
platsen använts som promenadstråk längs 
vattnet. 

I fråga 4 ‘’Om det byggs en allmän brygga i 
vattnet mellan Aquaria och Allmänna Gränd - 
hur kan bryggan utformas på bästa sätt? Har 
du några specifika önskemål? Till exempel: 
uteservering, sittplatser m.m’’ har majoriteten 
svarat sittplatser, glasskiosk och uteservering. 

Alla svar från fråga 3, 4 och 5 finns som 
bilagor i rapporten. 
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I dagsläget finns det inget gångstråk längs 
vattnet som binder ihop sträckan mellan 
färjeläget och bryggpromenaden nedanför 
Alkärret. Vägen mellan dessa punkter går via 
Falkenbergsgatan eller Djurgårdsvägen.  

närmaste 10-20 åren bli en återvändsgränd. 
En brygga intill land kommer också kräva ett 
högre plank eller staket mellan den allmänna 
platsen och det utbyggda Gröna Lund. Staden 
har bedömt att den typen av arkitektur med 
en återvändsgränd, mörker och staket blir en 
otrygg och outnyttjad plats. (Fogelmarck, C. 
Personlig telefonintervju, 4 april 2019). 

5.1 Tillgänglighet
Ett allmänt gångstråk ska utformas för att 
kunna nyttjas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga och ska i möjligaste mån 
uppfylla de krav på tillgänglighet som finns 
vad gäller nivåskillnader och framkomlighet. 
En allmän plats måste vara tillgänglig och 
dimensionerad för en större utomhusrullstol 
med ett vändmått på 2 meter.  Gångvägar ska 
om möjligt utformas utan nivåskillnader och i 
de fall detta inte går att undvika ska 
nivåskillnaderna utjämnas med ramper 
(Boverket, 2018b). En ramp ska ha en lutning 
som är högst 1:12 d.v.s. 8,3 % för att 
minimera risken för att någon ska välta. 
Rampen bör även ha en fri bredd på 1,3 
meter för att göra det möjligt att vända en 
rullstol. Det ska finnas 2 meter långa vilplan 
om höjdskillnaden är större än 0,5 meter 
(Boverket, 2019b). Det kan även vara en fördel 
att ha ribbor som sticker upp några millimeter 
ovanför rampens beläggning för att personer 
med rullstol, barnvagn eller  personer som är 
rörelsehindrade ska få bättre fäste (Engelbert, 
L. Personlig intervju, 10 maj 2019). 

5.2 Bryggans konstruktion
Det finns ett antal olika konstruktionsmetoder 
att välja på vid anläggning av en brygga och 
valet beror både på platsens förutsättningar 
och på estetiska aspekter. De förutsättningar 
som kan spela in är exempelvis markens 
geologi, vattendjup, vattenstånd, klimat, 
naturvärden samt hur bryggan kommer 
användas. Dessa omständigheter bestämmer 
om det ska vara en fast eller flytande brygga 
och därefter hur den ska konstrueras och 
förankras (Isacs-son, 2017). 

Flytbrygga 
En flytbrygga är ett bryggdäck placerat på ett 
flytelement som är förankrat i botten med 
antingen järnrör, linor eller kätting. 
Flytelementen består av skumfyllda pvc-
tankar eller skumfyllda betongblock. 
Flytbryggans höjd över vattenytan är ofta 
mycket lägre än fasta bryggor eftersom den 
har en konstant höjd och följer med 
förändringar i hög- och lågvatten. Den 
fungerar även bra i djupt vatten och är ofta 
det enda alternativet i vattendjup över 4 
meter.  En flytbrygga står sig bättre mot 
isexpansion än en fast brygga då den följer 
med isens rörelser. En flytbrygga kan dock 
vara mer instabil än en fast brygga beroende 
på vilket material den konstrueras i. En  
flytbryggas livslängd är mellan 20 och 40 år 
beroende på hur väl den kan stå emot 
vattengenomträngning (Isacsson, 2017).   

5. Det allmänna gångstråket

Bild 13. Hur det går att röra sig mellan färjeläget och bryggpromena-
den vid Alkärret idag. 

I en intervju med stadsplanerare Martina 
Norrman som varit delaktig i att ta fram 
detaljplanen Dp 2016-06685-54 var ett 
förslag att ha en bred brygga tio meter ut i 
vattnet med sittgradänger. Länsstyrelsen 
ansåg dock att det skulle ha för stor påverkan 
på hydrologin i vattnet, som i sin tur skulle 
påverka miljökvalitetsnormerna. Istället 
föreslogs en smalare brygga placerad 
närmare land (Norrman, M. Personlig Intervju, 
10 april 2019)

Marken mellan Gröna Lund, Aquaria och 
Spårvagnshallarna ägs av staden men har 
i dagsläget inget planerat ändamål. Gröna 
Lund föreslår en brygga en bit ut i vattnet  
istället för en brygga precis intill land då det 
senare alternativet förväntas att inom de

Bild 14.  Pålad brygga med stenkista. Isacsson, 2017

Fast brygga med stenkista 
En fast brygga med stenkista är det mest 
stabila alternativet då den klarar att stå emot 
stora påfrestningar. Ett villkor för att kunna 
ha en brygga med stenkistor är att det inte 
är för djupt. Stenkistor fungerar bäst när 
vattendjupet är maximalt 4 meter eftersom 
det annars finns risk för att den blir ostadig. 
Det är även fördelaktigt om grunden är fast 
och inte sluttar alltför mycket. Stenkistan 
byggs traditionellt i trä men det finns även 
modernare material som inte bryts ned av 
naturen, t.ex. glasfiber. Om stenkistan byggs i 
trä ska det inte vara tryckimpregnerat 
eftersom det är skadligt för miljön. En 
stenkista i glasfiber
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består av olika moduler som byggs ihop för 
att anpassas till djupet. Den går även att 
vinkla för att anpassas till en sluttande 
sjöbotten.   

En fast brygga med stenkista kan byggas med 
en enda lång stenkista som följer hela 
bryggan eller med flera mindre. En brygga 
med heldragen stenkista blir starkare och 
stabilare men flera mindre stenkistor är att 
föredra ur miljösynpunkt då detta inte stör 
vattenmiljön i lika stor utsträckning. En lång 
stenkista försämrar syresättningen av vattnet 
innanför bryggan och tar upp en större yta av 
botten än en brygga med flera mindre 
stenkistor 
(Isacsson, 2017).  

tryck- och dragkrafter.  De kan vara av de 
olika materialen betong, stål eller trä och 
monteras i marken med olika metoder 
beroende på platsens förutsättningar. Pålarna 
används vid grundläggning för att överföra 
och sprida laster från ovanliggande 
konstruktion ner till bärkraftig jord eller berg. 
Avsikten med pålningen är att öka 
konstruktionens bärförmåga samt att 
reducera de sättningar som kan uppkomma i 
instabila jordlager (Olsson & Holm, 1993).  

Träpålar har fördelen att de fastnar bättre i 
bottensedimentet än t.ex. järnrör. Det kan 
dock ta ett tag för pålarna att få fäste då leran 
måste hinna tränga in i träet innan den fäster 
ordentligt. Optimala förutsättningar för en 
pålad brygga är en fast botten av sand, lera 
eller sten, ett vattendjup på max två meter 
och ett bottensediment som är minst 3 meter 
djupt. Om vattendjupet är över 2 meter finns 
det risk för att bryggan förflyttas av isen. I 
detta fall går det att kombinera den pålade 
bryggan med stenkistor för att göra den extra 
stabil.  Stenkistorna monteras vid botten och 
fästs i pålarna som är förankrade i bryggan 
och i det underliggande berget (Isacsson, 
2017).  

Räcke på bryggan 
Vanligtvis konstrueras bryggor utan räcken då 
bryggorna ska förtöjas av båtar och kan vara 
hinder för på- och avstigning av bryggan. Ett 
långt räcke är även svårt att underhålla och få 
det hållbart över tid. Ett räcke i trä måste 
behandlas och ett räcke i glas är ofta utsatt 
för förstörelse (Engelbert, L. Personlig intervju, 
10 maj 2019).   

5.3 Förutsättningar och 
påverkan på omgivande 
miljö 

En brygga påverkar den omgivande miljön 
i olika stor utsträckning och valet av    
utform-ning kan därför ha stor betydelse. 
Några vik-tiga aspekter att ha i åtanke vid 
utformning-en är hur mycket bryggan 
kommer beskugga bottnen samt hur stor del 
av bottenytan kon-struktionen kommer 
uppta. Beskuggning och förändringar i 
bottnen kan ha skadlig effekt på 
vattenmiljön och de djur som lever där. Det 
finns även situationer där en brygga skärmar 
av delar av ett vattenområde och gör vattnet i 
detta område stillastående och syrefattigt vil-
ket också är skadligt för vattenmiljön. Genom 
bryggans konstruktion går det att anpassa den 
efter förutsättningarna för att påverkan på vat-
tenmiljön ska minimeras (Isacsson, 2017).

I Tyréns rapport “Bedömning av bryggors 
på-verkan på hydromorfologi vid 
Skeppsholmsvi-ken” utreds det vilka 
konsekvenser bryggans placering får för 
vattenmiljön samt hur konse-kvenserna skiljer 
sig mellan en flytbrygga och en pålad brygga. 
En brygga som ligger vid strandkanten 
bedöms ha en mindre påverkan på växt och 
djurlivet och kan därför anses vara mer 
ekologiskt hållbar. En brygga beskuggar 
botten vilket leder till en minskad tillväxt av 
bottenvegetation. Den bottenvegetation som 
finns vid strandkanten bedöms dock inte ha 
något viktigt naturvärde. En brygga 10 meter 
från strandkanten kan orsaka mer buller och 

störningar för det djurliv som finns i 
vattenområdet än en brygga som ligger vid 
land. Området bedöms dock redan vara 
påverkat av omgivningen i stor utsträckning 
och det är därför svårt att avgöra om en 
brygga skulle ha någon betydande påverkan 
(Schreiber, 2018).  

Fast brygga eller flytbrygga 
De flesta studier som gjorts gällande bryggors 
påverkan visar att flytbryggor ger en större 
negativ effekt på vattenmiljön än pålade 
bryggor. En flytbrygga ger en större 
beskuggning än en pålad brygga och det ger 
därför en större negativ effekt på växtligheten 
i vattnet. En flytbrygga bedöms även ha en 
större inverkan på rörelserna i vattnet vilket 
kan påverka vattenmiljön. En pålad brygga 
ger inga negativa konsekvenser för rörelser i 
vattnet såvida den inte anläggs med 
stenkistor. Stenkistorna kan påverka 
syresättningen i vattnet beroende på 
storleken på kistorna (Länsstyrelsen, 2018). 

En flytbrygga som ligger intill strandkanten 
kan förstärka vattenrörelserna och leda till 
erosion. Botten vid strandkanten består av 
sådant material som inte eroderas men 
mineralämnen kan utsöndras i vattnet vilket 
kan leda till att växtligheten på botten flyttas 
flera meter utåt. Enligt Tyréns bedömning ger 
dock valet av brygga marginella negativa 
konsekvenser för vattenmiljön eftersom den 
redan är påverkad av yttre störningar 
(Schreiber, 2018).

Bild 15. Pålad brygga. Isacsson, 2017

Pålad brygga 
Ett annat sätt att förankra en brygga i vattnet 
är genom pålning, vilket ger en så kallad 
pålad brygga som är en typ av fast brygga. 
En påle är ett vertikalt, långsmalt 
konstruktionselement som kan ta både 
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6. Resultat
6.1 Utformningen av Skeppsholmsviken 6

Detaljplanen Dp 2016-06685-54 har använts 
som avgränsning i arbetet och förslaget har 
därför utformats med den som underlag. 
Eftersom detaljplanen inte är antagen än har 
vissa ändringar gjorts och förslaget avviker 
därför till viss del från de regler som gäller. 
Nedan syns bildurklipp ur detaljplanen med 
de regler som reglerat utformningen. Under 
bildurklippen finns en förklaring till bilden 
samt hur förslaget till utbyggnad av Gröna 
Lund uppfyller eller avviker från reglerna.  
Hela detaljplanen finns som bilaga.

Byggnaden markerad med f11 har en 
byggnadsarea på 115 m² och får uppföras till 
en nockhöjd på 13 meter över nollplanet. 
Prickmarken runt byggnaden får inte 
bebyggas. 

Resultat: Restaurang ”Skepp O’skoj” ligger 
längre västerut mot fastighetsgränsen i 
förhållande till hur byggnaden ligger i 
detaljplanen. Restaurangens byggnadsarea 
är 180 m²  och har en högsta höjd på 13 
meter över nollplanet. 86 m² av prickmarken 
är bebyggd. 

Inom området markerat med f1 och f3 får 
byggnader uppföras till en högsta totalhöjd 
om 12 meter över nollplanet. Områdets stor-
lek är 325 m².  

Resultat: i förslaget har byggnaderna på om-
rådet en total byggnadsarea på 265 m² 
vilket motsvarar 82 % av området. Den högsta 
totalhöjden över nollplanet är 12 meter.  

Område W1 består av 870 m²  vatten. 

Resultat: Det allmänna gångstråket upptar 
415 m²  av området vilket motsvarar 48 % av 
ytan. 

Områdets storlek är 205 m². Byggnader får 
uppföras på 60 % av ytan vilket motsvarar 123 
m².  

Resultat: i förslaget har byggnaderna en total 
byggnadsarea på 123 m² vilket motsvarar 60 
% . Den högsta nockhöjden är 4,5 m.  

Bild 16. Detaljplan Dp 2016-06685-54. Stockholms Stadsbyggnadskontor

Bild 16. Detaljplan Dp 2016-06685-54 med förslag till utformning.
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6.2 Den nya entrén
En ny entré planeras bredvid färjeterminalen 
längs Allmänna Gränd och blir den tredje 
entrén på hela Gröna Lunds område. I 
bottenplan, vänster om entrén till det nya 
nöjesfältet, finns ett biljettcenter och en entré 
till kontorslokalerna som nås från torget. 
Publika toaletter, teknikrum och förråd nås 
från insidan av nöjesfältet.  
Höger om entrén ligger en butik och förbi 
entrén, mot Allmänna gränd, finns ytterligare 
ett biljettcenter. På plan 2 och 3 finns 
kontorslokaler som nås genom trappa eller 
hiss. 
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Rumsfunktioner
1. Biljettcenter
2. WC Personal
3. Entré Personal
4. Teknikrum
5. Trapphus
6. Förråd
7. WC Gröna Lunds besökare
8. Kiosk
9. Biljettcenter
10. Trapphus
11. Butik

Area 
76 m² 
4 m²
4 m²
13 m² 
24 m²
12 m² 
50 m²
52 m² 
60 m² 
15 m² 
54 m² 

Rumsfunktioner
1. Trapphus
2. Kontorslokal
3. Kontorslokal
4. Kontorslokal
5. Trapphus
6. Kontorslokal

Area 
24 m² 
99 m²
64 m²
122 m² 
15 m²
54 m² 
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6.3 Restaurang 
’’Skepp O’skoj’’ 
Längs vattenlinjen, intill Aquaria, står den 
allmänna restaurangen, en verksamhet som 
kan besökas av både allmänheten och Gröna 
Lunds gäster. Restaurangen är uppdelad med 
undre och övre plan, där allmänheten har 
tillgång till det övre planet och Gröna Lunds 
besökare det undre planet. Allmänheten tar 
sig in via en ramp från bryggan och Gröna 
Lunds besökare via det lilla torget i slutet på 
boardwalken. Hela restaurangen är 
tillgänglighetsanpassad. 

I ingången från bryggan möts man av en 
entré med trappa, hiss och hovmästardisk. På 
övre plan finns en stor restaurangyta med 86 
sittplatser, en bar och fyra publika toaletter. 
Det finns även en uteservering med 18 
sittplatser med utsikt över Saltsjön och 
Gröna Lund. 

I ingången från torget möts man av en 
hovmästardisk samt en restaurangyta med 59 
sittplatser. Längst in i lokalen finns även fem  
publika toaletter. Det finns även möjlighet att 
sitta på en uteservering med 68 sittplatser 
och utebar.  

Restaurangköket är gemensamt för båda 
delar med köksyta, diskrum och 
personaltoalett. Maten som beställs till 
allmänheten skickas upp genom mathissar 
som når servitören/servitrisen i baren på övre 
plan.  
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Beskrivning
Plan 1, antal sittplatser (inne): 59 st 
Plan 1, antal sittplatser (ute): 68 st 
Plan 2, antal sittplatser (inne): 86 st 
Plan 2, antal sittplatser (ute): 18 st 

Sammanlagd area hela restaurangen:  ca 450 m² 
Byggnadsarea (BYA): 180 m² 
Bruttoarea (BTA): 343 m²

Rumsfunktioner
1. Entré för allmänheten
2. Hiss
3. Teknikrum
4. Diskrum
5. Kök
6. Kommunikationsyta
7. WC Personal
8. WC Gäst Gröna Lund
9. Entré Personal
10. Restaurang Gröna Lund
11. Bar
12. Uteservering

1. WC Gäst allmänheten
2. Hiss
3. Bar
4. Restaurang allmänheten
5. Uteservering
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6.4 Café ’’Ninni’’ och 
restaurang ’’John’’ 
I mitten mellan entrén och Aquaria står caféet 
och restaurangen vars namn är inspirerade 
av den förbjudna kärlekshistorian mellan de 
två tivolidirektörernas barn, Ninni Nilsson och 
John Lindgren. Det är två identiska 
restaurangverksamheter med uteserveringar 
på övre plan. Gästerna beställer på undre plan 
och kan sedan med antingen hiss eller trappa 
ta sig till övre plan där det finns sittplatser. 
Totalt finns 105 sittplatser i vardera 
verksamhet.

I hörnen av varje byggnad finns två små 
kiosker som är tänkt att vara glass/
sockervaddskiosk eller andra mindre 
verksamheter. 

annekm
Anteckning
åtgärdat - huset flyger inte längre
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Beskrivning 
Plan 1, antal sittplatser (inne): 40 st 
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Byggnadsarea (BYA): 264 m² totalt 
Bruttoarea (BTA): 374 m² totalt

SEKTION C-C 
SKALA 1:200

ENTRÉPLAN SKALA 1:200

PLAN 1 SKALA 1:200

CC

CC



27

6.5 Kiosk och matstugor 
Närmast torget finns tre stycken mindre matställen där gästerna beställer maten över disk, 
utifrån. Lokalerna är försedda med små kök med kyl, frys och diskutrymme. Det finns även 
lager som går att nå från utsidan av byggnaden. I en av verksamheterna finns en 
personaltoalett tillgänglig. 
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6.6 Torgen och picknickparken
Det finns två mindre torg längst strandlinjen, ett bredvid den allmänna restaurangen och ett 
framför Café Ninni och Restaurang John. På torgen finns flera sittbänkar, en fontän, 
blomrabatter och träd. Mellan kiosken och matstugorna finns Picknickparken, en plats där t.ex. 
de gäster som har medhavd matsäck kan sitta och äta. I parken finns träd, planteringar samt 
insektshotell och holkar. 

6.7 Randbebyggelsen omkring 
Skeppsholmsviken 6
Runt Skeppsholmsviken 6 kommer det byggas en randbebyggelse som sträcker sig från 
Aquarias entré, längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd bort till färjeterminalen. Höjderna 
är bestämda enligt detaljplanen men några byggnader har fått en lägre höjd än den högst 
tillåtna höjden i syfte att ge mer ljusinsläpp till byggnaden bakom. Bredvid Aquarias entré har 
det anlagts en garageinfart som leder till ett stort källarutrymme under mark. Här planeras 
varumottagning, en ny sopstation för avfallshantering samt omklädningsrum för de anställda. 
Det finns även en nödutgång och entré för lastbil och räddningstjänst. Randbebyggelsen är 
inte planerad i arbetet men är tänkt att kunna bestå av verksamheter som butiker, caféer, 
restauranger, galleri eller liknande.  



30

6.8 Arkitekturen
Alla byggnader är trähus i olika kulörer som 
röd, vit, gul och grön. Husens gemensamma 
uttryck är att de är beklädda med ljusa 
träfasader och har höga torn samt 
småspröjsade fönster och dörrar. De 
hexagonformade tonen finns i den allmänna 
restaurangen, caféet Ninni och Restaurangen 
John, samt i den nya entrén. 
Hexagonformerna återfinns även i kiosken 
samt de små tornen på taket på kiosken och 
de tre mindre matställena. 

ELEVATION MOT VÄSTER. SKALA 1:400

Gestaltade fönster 
och dörrar

GSEducationalVersion

skala 1:400

ELEVATION MOT SÖDER. SKALA 1:400
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6.9 Bryggan
För att binda ihop sträckan mellan färjeläget och 
bryggpromenaden nedanför Alkärret kommer 
ett gångstråk i form av en brygga att 
anläggas längs vattnet vid Skeppsholmsviken 
6. Hur människor kan röra sig mellan 
platserna idag jämfört med hur de kommer 
kunna röra sig efter ombyggnationen 
illustreras i bilderna nedan.  

Bild 17. Hur det går att röra sig idag

Den allmänna gångvägen kommer gå från 
Allmänna gränds färjeläge och ansluta till 
bryggpromenaden i hamnen nedanför 
Alkärret. Den kommer ligga en bit ut i vattnet 
och uppföras som en pålad bryggad i lärkträ 
med 3 meters avstånd mellan pålarna. 
Bryggan går utmed strandlinjen och är 
utformad med flera svängar vilket gör att 
sträckan mellan bryggan  och strandkanten

Bild 18. Hur det kommer gå att röra sig efter det att bryggan har 
anlagts

är olika beroende på var avståndet mäts. 
Bryggan är försedd med ett stort antal 
sittplatser och den har även utformats med 
två utstick bestående av plattformar på 1 
meters höjd. Det kommer installeras 
ljuspollare var tionde meter. Plankorna i 
bryggdäcket  är placerade i ett mönster som 
skapar trianglar längs hela bryggan. 

Marken som färjan ansluter till vid Allmänna 
gränds färjeläge ligger 1,6 m över nollplanet 
och bryggan ligger 1,2 m över nollplanet. I 
gångstråkets västra del ansluter bryggan till 
restaurangen som ligger 2,2 m över nollplanet 
vilket innebär att den totala nivåskillnaden 
som bryggan ska förbinda är 1 m. Tre ramper 
har konstruerats för att förbinda de olika 
nivåerna. 

PLAN ÖVER BRYGGA 
SKALA 1:400
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7. Analys
En ombyggnation av parkeringsplatsen 
kommer göra att Skeppsholmsviken 6, som 
har ett exklusivt läge på Djurgården, kommer 
få en ordnad användning vilket kommer öka 
områdets dragningskraft. Detta kommer få 
positiva sociala och ekonomiska 
konsekvenser då det skapar nya jobb, nöjen 
och gör platsen tryggare och mer upplyst än 
idag. Utbyggnaden skulle även vara ett steg 
närmare målet att göra Djurgården bilfritt 
eftersom parkeringsplatsen då skulle 
försvinna. Parkeringen som finns på platsen 
idag är ändå underdimensionerad för antalet 
personer som dagligen besöker parken. 
Parkeringen är även trång och svårnavigerad 
vilket skapar konflikter. Att bygga ut Gröna 
Lund är väl förankrat historiskt eftersom det 
har funnits ett nöjesfält på platsen tidigare. 

De intervjuer som genomfördes i projektet 
har varit viktiga källor till information. Det 
hade varit bra med uppföljande intervjuer för 
att få svar på frågor som dök upp under 
projektets gång men på grund av den 
begränsade tiden var detta inte möjligt.  

Enkätundersökningen som postades på 
facebook hade antagligen kunnat få ett högre 
antal deltagare om den hade postats i flera 
grupper eller på flera olika hemsidor. Detta 
hade möjligtvis även gett ett mer nyanserat 
resultat. 

7.1 Den nya entrén
När Gröna Lund expanderar förväntas 
publikantalet öka och det har därför planerats 
en ny entré vid färjeterminalen. I och med 
utbyggnaden kommer Gröna Lunds parkering 
försvinna vilket kommer öka antalet besökare 
som tar sig till platsen med kollektivtrafik. 
Gröna Lund planerar även att skapa en större 
angöring för båttrafik vilket gör platsen för 
den nya entrén läglig. Den nya entrén är tänkt 
att locka människor som kommer från färjan 
eller från bryggpromenaden till att gå in på 
Gröna Lund. I den nya entrébyggnaden finns 
två biljettcenter för att fördela köerna så att 
det inte blir för trångt på torget. Någon av 
kontorslokalerna på plan 2 och 3 är tänkta att 
vara till SL:s personal eftersom det planeras 
att utöka färjeverksamheten. Övriga 
kontorslokaler är tänkta att kunna användas 
av Gröna Lund eller andra företag.  

7.2 Restaurang Skepp O’skoj
Restaurangen är en lösning på en mötesplats 
som både allmänheten och Gröna Lunds 
besökare kan nyttja. Det bidrar till en social 
hållbarhet och gör att även allmänheten 
utanför Gröna Lunds område får möjlighet 
att nyttja platsen. Det kan även gynna Gröna 
Lunds ekonomiska hållbarhet att människor 
utifrån sitter på en restaurang med utsikt över 
Gröna Lunds nöjespark. 

I detaljplanen finns en byggnad markerad 
med f11 som är är tillåtet att upprättas 2+1 
våning hög. Placeringen hade dock skapat en 
tom och svårutnyttjad yta i hörnet. 

Därför har den allmänna restaurangen flyttats 
in till kanten, vilket innebär att det behöver 
ansökas om dispens för att få bygga på 
prickmarken.   

Gröna Lunds gäster har tillgång till entréplan 
med 54 kvadratmeter inomhus samt 60 
kvadratmeter uteservering. Allmänheten har 
tillgång till övervåningen med en yta på 107 
kvadratmeter inomhus samt 30 kvadratmeter 
uteservering. Restaurangen för allmänheten 
är öppen året runt och därför har ytan 
inomhus prioriterats framför att ha en stor 
uteservering. Gröna Lunds gäster får en större 
uteservering då nöjesfältet är öppet endast 
mellan april och oktober. Övriga månader kan 
Gröna Lunds del användas som lokal för 
konferens/event internt eller för utomstående 
företag.  

En annan lösning hade varit en gemensam 
restaurang utan uppdelningar men det hade 
krävt ett spärr- eller vaktsystem vilket skulle 
kunna orsaka oordning eller konflikter. Gröna 
Lund är väldigt folktätt vid högsäsong vilket 
skulle göra det svårt för personalen att hålla 
reda på vilka gäster som betalat inträde till 
Gröna Lund. Risken finns att gäster som inte 
betalat inträde tar sig in i parken utan biljett. 
Ett konkret exempel på detta är 
souvenirbutiken ‘’1883’’ på nuvarande Gröna 
Lund som är tillgänglig från båda hållen men 
som ibland används som passage för gäster 
utan biljett. 

7.3 Café ’’Ninni’’ och 
restaurang ’’John’’
Dessa verksamheter är tänkta att servera fika, 
enklare mat alternativt snabbmat. Gästerna 
ska handla på bottenplan och därefter gå upp 
till sittplatserna på övervåningen. Tanken är 
att gästerna som äter på övervåningen inte 
ska störas av köket eller de gäster som köar 
och handlar på nedervåningen. Om köerna 
blir långa, vilket är vanligt under högsäsong, 
kommer kön kunna ringla ut ur entrén och gå  
längs byggnadens utsida. För att utnyttja det 
västliga läget finns det två stora terrasser där 
besökarna kan njuta av solen.  

7.4 Verksamheterna på 
nöjesfältet
Det finns en variation av verksamheter på 
området längs vattnet (tre restauranger, tre 
kiosker samt tre mindre matställen) med syfte 
att kunna nå ut till alla olika målgrupper av 
Gröna Lunds gäster. Ett utbud i olika 
prisklasser främjar den sociala hållbarheten 
och det är meningen att området vid vattnet 
ska locka alla gäster i parken, oavsett ålder, 
bakgrund eller ekonomi.  

7.5 Ekologi i parken
Det kommer att vistas mycket människor i 
olika åldrar på platsen vilket gör materialvalen 
till en viktig faktor för en giftfri och god 
bebyggd miljö. Materialen som används för 
byggnaderna ska antingen vara 
rekommenderade eller accepterade i 



33

databaserna Byggvarubedömningen eller 
Sunda Hus. På så sätt byggs inga farliga 
ämnen som utfasningsämnen eller 
riskminskningsämnen in i byggnaden.  

Picknickparken har planerats med syfte att 
öka grönområden i nöjesparken men även 
för att det saknas sittplatser för gäster med 
medhavd matsäck på nuvarande Gröna Lund. 
Andra åtgärder som vidtagits är uppsatta 
insektshotell eller holkar i parken som tar lite 
plats men bidrar till ett rikare djur- och växtliv.

 

7.6 Gestaltning
Byggnadernas utformning har dels inspirerats 
av ‘’Barnområdet’’ på nuvarande Gröna Lund 
med en lekfull färgskala och tivoliarkitektur 
men även av 1700-talsarkitekturen i Djur-
gårdsstaden. Byggnationen ska återspegla 
både arkitekturen på Djurgården och Gröna 
Lund i sin bebyggelse med träfasader, tegel-
tak och spröjsade fönster. De höga tornen har 
inspirerats av klassisk tivoliarkitektur samt 
vackra sekelskifteshus från romantiken under 
1800-talet.  

7.7 Bryggan
Det nya gångstråket förlänger den befintliga 
promenaden längs Djurgårdsstrand och gör 
området mer tillgängligt för allmänheten. Den 
svängda formen ger en längre promenad och 
gör vattenområdet mer levande. 
Plattformarna blir naturliga mötesplatser där 
det går att koppla av och njuta av utsikten. De 
gör även att bryggan får fler funktioner än att 
bara vara en passage förbi vattnet. 

Ett allmänt gångstråk som binder ihop 
färjeläget vid Allmänna gränd med 
bryggpromenaden som går längs vattnet norr 
om Aquaria skulle höja platsens 
attraktionsvärde.  

Bryggan är placerad en bit ut i vattnet för att 
kunna utnyttja läget och utsikten. Med en 
brygga intill land hade det behövts ett högre 
plank eller staket mellan den allmänna 
platsen och nöjesfältet för att säkerställa att 
personer utan biljett inte tar sig in på Gröna 
Lunds område. Det hade även medfört att 
Gröna Lunds gäster inte hade fått utsikt mot 
vattnet vilket skulle sänka platsens värde. Det 
kan även vara en ekonomisk fördel för Gröna 
Lund att människor som promenerar längs 
bryggan kan se in på området eftersom det 
kan bidra till ökat intresse för nöjesparken.

Bryggans höjd har valts till 1,2 meter över 
nollplanet för att den ska komma upp en bit 
över vattenytan med hänsyn vattenstånd och 
till en eventuell framtida vattenhöjning.  Det 
kan slå upp stora vågor från färjor och andra 
båtar som passerar och om bryggan låg lägre 
skulle vågorna slå upp över bryggan. Att 
bryggan inte ligger i höjd med marken på 
Gröna Lunds område, d.v.s. 2 m över 
nollplanet, beror dels på att den får ett mer 
skyddat läge då den är nedsänkt men också 
att det blir svårare att passera gränsen mellan 
det allmänna området och Gröna Lunds 
område utan att betala inträde. På två ställen 
ligger bryggan mindre än 1 m från 
strandkanten vilket skulle göra det möjligt för 
personer att ta sig från bryggan till Gröna 
Lunds område om bryggan låg i samma nivå 
som marken.  

Bryggans konstruktion och design 
När bryggan konstruerats har stor hänsyn 
tagits till att göra den ekologiskt hållbar 
eftersom den kommer placeras i 
Nationalstadsparken som är skyddat genom 
lagstiftning i Miljöbalken. Bryggan kommer 
grundläggas genom pålning eftersom det 
anses vara den grundläggningsmetod som är 
mest hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. 
Pålarna gör att bryggan kommer upp över 
vattenytan vilket släpper in ljus och minskar 
beskuggningen på bottnen. Ljusinsläppet är 
viktigt för att behålla  bottenväxtligheten som 
är en näringskälla för många arter som lever i 
vattnet. För att släppa in så mycket ljus som 
möjligt har sidopanelen minimerats och 
plankorna sitter med ett avstånd på 5 cm för 
att ljus ska kunna stråla in genom panelen. 
Att bryggan är upphöjd har även en positiv 
inverkan på syresättningen i vattnet. Ett 
alternativ hade varit att ha en flytbrygga men 
eftersom bryggan ligger längs hela 
strandlinjen hade vattenområdet innanför 
bryggan blivit stillastående och syrefattigt. 
Den pålade bryggan gör att vattnet kan 
strömma in under bryggan vilket blandar och 
syresätter vattnet. Ett annat alternativ hade 
varit att anlägga bryggan med pålar och 
stenkistor för att göra den mer stabil. Det 
anses dock inte nödvändigt eftersom 
bottensedimentet i området är tillräckligt 
djup för att bryggan ska bli stabil endast 
genom pålning. Det är även fördelaktigt ur ett 
ekologiskt perspektiv eftersom stenkistorna 
påverkar bottnen i större utsträckning. De 
täcker en stor yta på botten vilket tränger 
undan växter och djur.  Ur ett socialt hållbart 
perspektiv är det viktigt att platser är tillgäng-

-liga för alla människor oavsett 
rörelseförmåga. Eftersom det är nivåskillnader 
mellan bryggan och marken vid färjeläget 
samt mellan bryggan och restaurangen 
kommer dessa nivåskillnader förbindas med 
ramper istället för trappor. Ramperna är långa 
och har låg lutning för att höja säkerheten på 
bryggan för personer med nedsatt 
rörelseförmåga.  Den totala nivåskillnaden är 
1 m och för att klara kravet på maximal 
lutning krävs en ramp som är minst 20 meter 
lång för att förbinda de två olika nivåerna. 
Avståndet mellan bryggan och restaurangen 
är dock endast 5 meter vilket gör att en ramp 
med 8,3 % lutning endast når ner till 1,8 
meters höjd över nollplanet. Lösningen blir 
att en del av bryggan lutar så att bryggans 
höjd är 1,8 meter över nollplanet där rampen 
till restaurangen börjar. De partier där 
bryggan lutar har  endast en lutning på 2 % 
och det kommer inte finnas några vilplan. 
Däremot kommer det finnas upphöjda ribbor 
för att göra de lutande delarna säkrare för 
personer med nedsatt rörelseförmåga och vid 
halka. Rampen som går från bryggan till 
restaurangen har en större lutning och 
kommer därför ha både ribbor och ett staket. 
Enkätundersökningen visade att många 
personer hade som önskemål att det skulle 
finnas sittplatser längs det allmänna 
gångstråket. Det kommer finnas sittplatser 
både längs bryggan och även på 
plattformarna. Bryggan kommer även förses 
med ljuspollare som står med fem meters 
avstånd längs hela bryggan för att öka 
tryggheten och trivsamheten under den 
mörkare tiden på dygnet. För att göra 
bryggpromenaden mer lekfull kommer 
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plankorna på bryggdäcket ligga i ett 
triangelmönster. På plattformarna ligger 
plankorna istället i ett rombmönster för att 
skapa variation. Bryggan kommer inte ha 
något räcke mot det omgivande vattnet 
eftersom den anses vara tillräckligt bred för 
människor ska kunna passera varandra utan 
risk för att ramla i vattnet. Det är även en 
underhållsfråga då det är svårt att underhålla 
ett så långt räcke och få det att hålla över tid. 
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8. Slutsatser
En ombyggnation av den nuvarande 
parkeringsplatsen på Skeppsholmsviken 6, 
som har ett exklusivt läge på Djurgården, 
kommer ge platsen en ordnad användning 
vilket kommer öka områdets dragningskraft. 
Detta kommer få positiva sociala och 
ekonomiska konsekvenser då det skapar nya 
jobb, nöjen och gör platsen tryggare och mer 
upplyst än den är idag. Platsen kommer även 
bli mer lättillgänglig för allmänheten i och 
med anläggningen av det nya gångstråket 
som förlänger strandpromenaden längs 
Djurgårdsstrand och gör det enklare att 
röra sig mellan de olika besöksmålen i 
evenemangsparken. Att göra vattnet till 
gränsen mellan de betalande och icke 
betalande kommer medföra att både Gröna 
Lunds besökare och allmänheten får del av 
utsikten mot Saltsjön.  

En utbyggnad av Gröna Lund kommer 
förstärka södra Djurgårdens identitet som 
nöjesområde och turistmål. Utbyggnaden är 
hållbar ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
eftersom platsen tidigare använts till 
tivoliverksamhet och därför har både 
historisk och kulturell anknytning till detta. 
Byggnaderna kommer på ett naturligt sätt att 
passa in i omgivningen eftersom de har 
utformats med inspiration från den gamla 
bebyggelsen i Djurgårdsstaden samt lilla 
området på Gröna Lund.  

Utbyggnaden kommer även ha positiv inverkan 
på miljön eftersom parkeringsplatsen 
försvinner vilket bidrar till målet om ett 
bilfritt Djurgården. Detta i kombination med 
att byggnaderna uppförs i trä, att bryggan 
grundläggs på pålar och att det kommer 
finnas mycket grönska i parken gör att 
utbyggnaden även anses bli ekologiskt 
hållbar. 

Genom att placera caféer och restauranger 
med stora uteserveringar längs vattnet 
utnyttjas ytan och utsikten mot Saltsjön på 
bästa sätt. Det är dock viktigt att ha en 
variation av verksamheter inom området för 
att alla människor oavsett ålder och 
ekonomi ska kunna nyttja platsen. 
Blandningen av restauranger, caféer, mindre 
kiosker och matställen samt parkytor för 
medhavd matsäck gör platsen socialt hållbar. 
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Rekommendation till fortsatta studier 
och framtida examensarbeten är att 
undersöka hur utbyggnaden skulle påverka 
den omgivande miljön, t.ex. i fråga om 
ljudnivåer och buller. Det skulle då vara 
intressant att närmare titta på vilka åtgärder 
som kan vidtas för att minimera påverkan på 
den omgivande miljön. 

Ytterligare rekommendationer är att planlägga 
insidan av nöjesfältet samt utforma 
randbebyggelsen runt Skeppsholmsviken 6. 
Eftersom det här arbetet har avgränsats till 
att undersöka och gestalta sträckan längs 
vattnet skulle det vara intressant att studera 
hur det går att utforma förbindelsen mellan 
nuvarande Gröna Lund och den nya delen av 
tivolit. 

9. Rekommendationer
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BALK 45X195 MM

YTSKIKT 45X220 MM

VERTIKAL REGEL 45X70 MM

BÄRLINA 45X170 MM

TVÄRBALK 45X195 MM
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VERTIKAL REGEL 45X70 MM
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YTSKIKT 45X220 MM
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DET ALLMÄNNA
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Intervjuer 
 

Transkribering av personlig telefonintervju med Christer 
Fogelmarck, VD Parks & Resorts 4 april 2019 
 
Transkriberingen redovisar endast de delar av intervjun som används i rapporten.  
 
Fråga: I vårt arbete ska vi kolla hur utbyggnaden påverkar social, ekologisk och ekono-
misk hållbarhet, hur har ni jobbat med dessa frågor? 
 
CF: Social hållbarhet, det skulle jag säga, om jag ger lite bakgrund till våra utgångspunkter för 
arbetet först. Om jag bara företräder Gröna Lund helt ensidigt så vill vi ju i med den här de-
taljplanen, vi vill ju skapa, så att säga, så stor handlingsfrihet som möjligt att driva nöjesfält på 
den här platsen under många hundra år framöver, det är vår utgångspunkt. Maximera våra möj-
ligheter. Om man går in med den inställningen så är det ändå så att vi är väldigt ödmjuka inför 
det faktum att den här platsen ändå är i nationalstadsparken, det är en plats med mycket histo-
ria, det finns mycket verksamheter runt omkring, och vi vill inte utveckla Gröna Lund historielöst 
på den här platsen. vi vill göra det omsorgsfullt och noggrant ur samtliga [ohörbart]? När de 
kommer till just social hållbarhet, vår målsättning är då inte bara att utveckla Gröna Lund i sig, 
utan en konsekvens av det här blir också att platsen runt omkring blir ljusare, mer välkomnande, 
tryggare och en plats för ännu mer både stockholmare och tillresande att umgås på. Vi tillgäng-
liggör även vattenlinjen med den här pålade strandpromenaden som vi kan komma tillbaka till 
sen, att det här blir från att vara en ganska mörk, muggig, otillgänglig plats så skapar vi en plats 
där människor kan umgås och mötas. Och sen har vi vår verksamhet i sig självt, Gröna Lund, vi 
anställer någonstans 1300 säsongsmedarbetare varje år. vi anstränger oss för att det ska vara en 
mix av befolkning i sin helhet, unga och gamla, … eller olika ursprung, eller vad det nu får vara. 
Vi är ju där för att våra gäster ser ut hur som helst, våra medarbetare får representera alla de 
grupper som möter oss. En aspekt är ju att vi kan på ett sätt både bidra till att vara lite ambitiösa, 
integrationsmotor, människor från olika bakgrunder… men vi hjälper också unga personer som 
står längre från arbetsmarknaden att få sitt första jobb. Att utveckla Gröna Lund får många soci-
alt hållbara effekter.  
 
Ekologisk hållbarhet, jag tänker på djur och natur och så. Där finns det mycket mer formellt ut-
redningsmaterial, det är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som är en del av den här pro-
cessen. Det har gjorts så kallad, Grön miljöanalys… konsekvensen att vi kommer att  

 
 
 
plantera mera träd, ha mer grönska, det blir ju att vissa polymerande djurarter kommer att få  
ännu större utrymme på Djurgården, bidra bra till den gröna utvecklingen på platsen. 
 
Det finns också mycket analyser om vad som händer med havsbottnen, både positiva och nega-
tiva aspekter med att bygga den här pålade bryggan. Sen har vi ju det här med dagvattenhante-
ring och allt vad det heter. Det där kan jag inte lika mycket men är det någonting som det tagit 
hänsyn till så är det det.  
 
Det finns ju många aspekter på ekonomi med detta. Den här delen av Djurgården som sträcker 
sig från Junibacken till oss vid vattnet och Skansen… hela det området har ju namngivet utpekats 
som Evenemangsparken i Stockholms Nationalstadspark (?), alla de delarna ska få utvecklas för 
stockholmare och turisters rekreation. för att vi ska få göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt så 
måste våra verksamheter få utvecklas också för att …. inom vilka ramar som får förändras. Det 
gör ju att vår verksamhet kan bedrivas ekonomiskt hållbart. Det gör ju också den här delen av 
Stockholm en viktig del i samhället, … det är ju en aspekt.  
 
Fråga: Vi har ju läst lite kritik av de som inte tycker att man ska bygga om, och då undrar 
vi, har ni tagit hänsyn till dom.. vi har ju läst den här bullerutredningen gjord av Tyrens 
med att byta fönster och så… på vilka fler sätt ska ni ta hänsyn till dem? 
 
CF: I tre års tid har vi varit och träffat så många intressenter som vi bara kunnat identifiera, allt 
ifrån de formella, Länsstyrelser, kommun och skönhetsråd, [ohörbart], Ekoparksföreningen osv. 
I dem samtalen har vi kommit fram till en massa synpunkter som varit viktiga som vi har tagit 
[ohörbart] som drivit den här processen. Vi går in lyhört och ödmjukt och om staden har föresla-
git .. på det här sättet, ja men då gör vi det. 
 
Några exempel på det, om man tar randbebyggelsen som det första. Nu är ju i det senaste för-
slaget så är det ju Djurgårdsbebyggelser, dels så försöker vi likna några byggnader som har stått 
där tidigare för 150 år sedan, dels så försöker vi fånga upp fasader och kulörer och takvinklar och 
sånt från Djurgårdsstaden. Från början så var Skönhetsrådet och ett par andra intressenter ville 
att vi skulle ha en mer futuristisk framtoning i den här ombyggnationen och sen har olika fastig-
hets representanter - nej, men det är bättre om vi gör lågmäld och [ohörbart] bebyggelse, det har 
vi velat göra. Tittar man på takhöjden, vi har sänkt taket på randbebyggelsen framför hyresfast-
igheterna, Konsthallen 14, för att inte förstöra ljusinsläpp för dem. Det hade vi inte gjort om vi 
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inte tog emot tankar och kritik.  
 
Gröna Lund äger ju marken, större del av marken. Det är två remsor närmast vattnet som ägs 
av staten och kommunen. För att åstadkomma bättre kollektivtrafik med båt i framtiden, vi tror 
ju att hela Djurgården ska trafik försörjas med annat än bilar, vi ger ifrån oss mark för att de ska 
kunna skapa större angörings.. för mer båttrafik. Det hade vi inte gjort om det inte hade kommit 
synpunkter från omgivningen. 
 
Vi kan inte mäta alla kritiska synpunkter, en del av kritiken är ju att man inte vill ha mer av Grö-
na Lund. Den frågeställningen går inte att [ohörbart]. Vi kan göra allt vi kan för att randbebyg-
gelsen ska fungera, för att logistik ska fungera, för att människor ska få access till den här strand-
promenaden. Den är ju också någonting som är konsekvens av hänsyn till omgivningen. Buller, 
ska vi ha några attraktioner av något större slag så ligger de så långt bort möjligt från boende så 
att vi säkrar de regler som finns.

Fråga: Om detaljplanen vinner, så försvinner parkeringsplatsen. Vi tycker det är bra för 
att det minskar biltrafiken. Men hur förhåller det sig till människor som måste ha bilen 
av en anledning? Ska ni ha parkeringsplatsen någon annanstans eller ska det vara helt 
bilfritt?  
 
Gröna Lund idag lockar till sig 1,7 miljoner besökare (per år) och jag kommer inte ihåg om vi har 
ca 200 parkeringsplatser och så har vi Skansen som drar till sig 1 miljon, Vasamuseet ca 1 miljon 
osv, så de parkeringsplatser som finns i Djurgården är löjligt få [ohörbart] och nästan meningslö-
sa. Alla vi som verkar på den här delen av Djurgården, vi jobbar för att Djurgården ska bli bilfritt. 
Vi jobbar med det politiskt, vi tycker att bilar [ohörbart] på Djurgården. 

Det finns boende som behöver parkera och [ohörbart], vi kommer inte att anlägga några fler par-
keringsplatser. VI varken tycker eller tror att djurgården ska försörjas med [ohörbart].

[---]

Några parkeringsplatser blir det inte, och vi tror heller inte att det kommer ha så stor effekt. Redan 
idag är det så många som kommer med spårvagnen och båten.

Fråga: Vi har tänkt på det här med hur ni har valt att gesalta den nya delen, vi är inne på 
att göra lite mer Tivoli karaktär, lite mer som den arkitekturen som är på den nuvarande 
Gröna Lund... 

CF: Ja men vad härligt! Jag vet inte om det har framgått i det ni har läst men, vi kommer... på den 

husfasad som är mot Gröna Lund, mot Allmänna gränd, där kommer vi tillåta att tivolifiera arki-
tekturen mer, med lampor och lite sånt. Där tillåts vi ha mer tivoli karaktär. På Falkenbergsgatan 
så tillåts vi helt enkelt inte ha det.

Fråga: Okej, men ut mot vattnet? Har ni fått klagomål att få göra sånt på den sidan också? 

CF: Bra fråga! Ut mot vattnet är det så att, vi har inte gestaltat det invändiga nöjesfältet över huvud 
taget ännu, utan detaljplanen kommer i princip bara fastställa vilka regler vi har att förhålla oss 
till där inne. Sen kommer vi börja [ohörbart] där inne. Det man kan säga hittills är, det invändiga 
området kommer vara delat i olika zoner som kommer tala om hur högt man får bygga, men det 
finns också två zoner närmast vattnet där den ena zonen talar om att här får man inte bygga 
alls, och i nästa zon ska det finnas massa träd. Vi tror ju att vi ska ha ännu mindre bebyggelser, vi 
kommer inte bygga max för att vi vill ha öppenhet till nöjesfältet och vi vill utnyttja… För de som 
är inne på Gröna Lund så ska man ha härlig vy över vattnet. Inne på själva området kommer vi 
tok dramatisera med härlig, varierad tivoli arkitektur. Restauranger, spel, klassiska attraktioner som 
radiobilarna med mycket neon och den typen. Det ska vara ett område som är härligt och som folk 
ska vilja umgås på- och mycket grönska är viktigt för oss också! Men det där har vi inte fått några 
synpunkter på ännu för inget av det ingår i detaljplanen ännu. Det är sånt som vi får söka bygglov 
för sen. Med det är jättekul att ni börjat kolla på det, hur det skulle kunna se ut på det invändiga 
området. Det kanske vi kan ta någon idé ifrån när vi börjar planera det! 

Fråga: Den här allmänna bryggan som ska vara i vattnet, vad är anledningen till att den 
ligger i vattnet, har ni varit med och bestämt det? Vi tänker att den skulle ligga närmare 
Gröna Lunds gräns. 

[---]

Bredvid Gröna Lund, där Aquaria och Spårvagnshallarna ligger finns det en tomt som stan äger 
och de inte vet vad de ska göra med långsiktigt, det här är viktigt att veta. Närmast vattnet, ned-
anför vår parkering, så finns det ju då idag, mark som kommunen och stan äger. Och kritikerna 
tycker att den marken måste allmänheten få access till. 

Skulle man göra ett allmänt stråk på land, och det här är noga utrett, då kommer det på dom 
närmaste 10-20 åren bli en återvändsgränd. Man går in till Allmänna Gränd, och så går man bort 
till Spårvagnshallarna och så går man tillbaka. Och det kommer också kräva ett högre plank eller 
staket mellan den allmänna platsen och det utbyggna Gröna Lund. Då har stan bedömt att den 
typen av arkitektur, alltså återvändsgränder, mörker, staket, det blir en otrygg plats som inte blir 
tillgänglig och bra för någon. Här har vi 1,7 miljoner besökare på Gröna Lund, som inte får access 
till att titta ut på vattnet. Och vi har 15 miljoner Djurgårds besökare som kan [ohörbart] en åter-
vändsgränd vid vattnet. Då känns alternativet, som har utretts enormt... det här är ju inte en liten 
gång, eller en liten flytbrygga. Utan det är en pålad, härlig strandpromenad vid vattnet med sitt-
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bänkar som är lite bredare på vissa ställen.  Allmännheten ska kunna gå från färjeläget runt hela 
Skeppsholmsviken, ansluta till [ohörtbart], gå förbi Vasamuseet och hela vägen bort till [ohörbart]. 
En del av den här strandpromenaden, är att allmänheten får access till hela den här sträckan, och 
Gröna Lunds besökare, som också är stockholmare, får tillgång till härliga vyer. Det här har be-
dömts som det bästa av alla världar. 

[---]

Vi har haft ett starkt önskemål att man ändå ska kunna gå från den här bryggan, från strandpro-
menaden ska det finnas en angöring mitt på eller lite utsvängd närmast Spårvagnshallarna, där 
man ska kunna handla i ett café som är Gröna Lunds, som är både in mot Gröna Lund och ut mot 
kajkanten. Det har varit vår och stadens önskan. Länsstyrelsen som då bevakar sjöbotten i sam-
manhanget, vi får se om det blir för stor byggnation, så att det skuggar bottnen för mycket.

[---] 
 
Fråga: Så ni anse att det skulle vara positivt om de som var utanför Gröna Lund också 
skulle kunna använda en verksamhet som står t.ex. i hörnet i vattnet?

CF: Ja, aboslut! Det är tanken med hela rand bebyggelsen, det kan lika väl vara så att antingen vi 
eller annan närings(?) i våra lokaler kan ha café eller butiker eller restauranger utåt också, absolut! 

Slut

Transkribering av personlig intervju med Martina Norr-
man, Stadsplanerare på Stadsbyggnadskontoret, 10 april 
2019 
 
Transkriberingen redovisar endast de delar av intervjun som används i rapporten. 

Fråga: För vems intresse gör ni detaljplanen? Gröna lund eller Stockholm eller båda? Tän-
ker ni mest på hur det kommer se ut, t.ex. för höga attraktioner, att det skulle blir mindre 
attraktivt ur stadsbyggnadssynpunkt? 

MN: Det finns flera aspekter, det är några som är lagstadgade, och det är att platsen ligger inom 
området som kallas nationalstadsparken, som är reglerat av Miljöbalken. Och sen är det också 
inom riksintresset för kulturmiljövården, som också reglerat i miljöbalken. Då finns det beskrivet 
vad det är uttryckt för, dom här kulturmiljövärdena för det här området. Så då har vi gjort en 
kulturmiljöutredning som Tyréns har gjort, och de beskriver hur påverkan blir på riksintresset och 
Nationalstadsparken. Vi kollar vad dem säger, och gör en bedömning utifrån det. Men vi gör också 
en egen bedömning utifrån landskaps- och stadssiluetten och landskapsbilden mer generellt och 
lite friare. Då är det höjden påverkar jättemycket, det som avgör väldigt mycket. Men vi håller även 
på att titta på hur färgsättning, glans, genomsiktlighet, hur vi kan förtydliga det.

Det är både och. Vi har formulerat stadens mål vilket är att nöjesfältet ska kunna utvecklas, sam-
tidigt som man värnar om de här miljövärdena som finns. Då försöker vi bilda oss en uppfattning 
om hur man kan göra det. Då är det Gröna Lund som för talan om vad de behöver för att utveckla 
sin verksamhet.

Problemet är att det behövs göra väldigt omfattande utredningar om mark och geotekniken som vi 
inte har gjort. Då måste man göra det i vattnet, och då krävs det tillstånd från Länsstyrelsen för att 
det är vatten men också för att det är ett område för fornlämning. Det tar ganska långt tid, så att 
det kommer dröja innan vi får fram det nya materialet och kan gå ut med den nya granskningen.

Men jag tänker att så fort det är gjort så sammanställer vi alla inkommande synpunkter och bemö-
ter dem. Och det tar ganska långt tid. Nu fick vi in 1300 yttranden och det tar väldigt långt tid att 
göra det, nån månad eller några. Och sen kommer vi ta upp den så fort som möjligt.

[---]

Det är en synpunkt som Länsstyrelsen hade efter samrådet som (ohörbart) första remissrundan. 
Då hade förslag om att ha bryggor 10 meter ut i vattnet, att de skulle vara bredare och med 
sittgradänger. Då tyckte Länsstyrelsen att det gjorde för stor påverkan på vattnet, att det skug-
gar bottnen där det finns vegetation och fiskar som skulle påverkas. Det skulle i sin tur påverka 
miljökvalitetsnormerna för vattnen. Och det får man inte göra enligt en EU-lagstiftning och en 
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dom som heter VC-domen. Det var väldigt strängt skrivet, och då gjorde massa åtgärder för att 
minska påverkan i vattnet. En av dem var att smalna av bryggorna och placera de närmare land. 
Och vi har även skrivit att de ska göras på pålar, innan hade vi tänkt ha flytbryggor för att det är 
mycket billigare och lättare att möta marken.

Fråga: I gestaltningsförslaget vill ni anlägga en brygga som ligger på 900 mm över vatt-
net, hur kommer det sig?

MN: Minimum 900 mm över vattnet. Ur den synpunkten ska det vara så högt som möjligt, för att 
det ska komma in ljus. Det var också från början, att vi tyckte det gjorde mindre påverkan på land-
skapet om de skulle ligga på vattnet. När de blir upphöjda blir de ju mycket mer påtagliga. Där 
tänker jag att det är en balans att försöka hitta...

Fråga: Vad sägs om att sätta bryggan ännu högre?

MN: Det är jätteintressant! Jag tänker till förhållande till skuggningen, om man gör ett förslag där 
man höjer upp de att det kommer mer ljus under att man kanske kan göra den bredare.

Fråga: Hur funkar det med strandskyddet? Brukar det vara lätt att upphäva det? Brukar 
man få dispens från strandskyddet? T.ex. om man vill bygga en byggnad precis intill vatt-
net? 
 
MN: Det är verkligen inte självklart. Det som har varit ett problem med strandskyddet är att vi 
har fått massa olika besked från Länsstyrelsen angående strandskyddet. Först sa dem att det inte 
fanns något strandskydd och att det inte skulle inträda heller. Sen sa de att det skulle återinträda 
där det varit planlagt tidigare. Då var inte vattnet planlagt. Då fanns inget strandskydd där, då 
var det inga problem heller. Nu är det en ny dom, i ett annat ärende, där man har tolkat det på 
annat sätt. Så nu är det också en revidering som vi gör, att vi måste upphäva strandskyddet här 
och då finns det särskilda skäl inom Miljöbalken för att upphäva och då [ohörbart] vi skälet för en 
verksamhet som ska utvecklas som inte kan utvecklas någon annanstans.

Fråga: Hur tar man hänsyn till fornlämningen inom detta sammanhang?

MN: Det var också en konflikt med pålning av bryggorna. Då kommer man behöva påla i sjöbot-
ten. Då kan man träffa på ett brak och då inför det måste man ansöka om Länsstyrelsen om man 
får göra grejer i vattnet överhuvudtaget. Och om man träffar på det ska man anmäla till Länssty-
relsen. Då kanske man måste göra en arkeologisk undersökning och möjligtvis stoppa arbetet.

Slut

 

Transkribering av personlig intervju med Lars Engelbert, 
VD Moderna bryggor, 10 maj 2019. 
 
Transkriberingen redovisar endast de delar av intervjun som används i rapporten. 

LE: Lars Engelbert  
AE: Anna Ekman 
SM: Soulin Molla

Fråga: Vi har tittat lite på olika konstruktionsmetoder för att anlägga vår brygga, vad an-
ser du skulle vara det mest effektiva sättet? 
 
L: Kan jag släppa kostnadsaspekten helt? Jag skulle göra det med stenkista, det är utan jämfö-
relse den hållbaraste konstruktionen. Pålat är helt enkelt att man med pålmaskin pålar ner till 
berg och sen står det där. Det har en viss känslighet, isen kan lyfta de här pålarna. Normalt 
sätt används stora runda pålar och normalt sätt håller det jättelänge. Det får ju någon slags 
vasa-effekt? i leran då, det konserveras trät. Det skulle bli avsevärt billigare men skulle 
jag göra det här och det skulle hålla hur länge som helst skulle jag sätta ut ett antal olika 
stenkistor på kanske var fjärde meter. Det blir rätt många. Här behöver man flera stenkistor (vid 
plattformarna), hur brett har ni tänkt att det här ska vara?  
 
AE: Det är ungefär 3 meter.

LE: För ni har tänkt att en viss mängd människor ska gå där. Men tre meter räcker gott och väl för 
att kunna passera varandra och så. Det ska inte vara några räcken eller något? 
 
Fråga: Det har vi funderat på, vi har tänkt räcke på ena sidan iallafall mot land. Det känns 
lite otryggt om det är mycket människor och speciellt om bryggan är kurvad. Vi vill ha 
sittplatser på bryggan och då tänker vi att räcket kan vara som ett ryggstöd också.

LE: Det är nog bra. Däremot stör det möjligt då, beroende på hur högt det är, visuellt…

SM: Det är en höjdskillnad på en meter ungefär. 

LE: Det är bra. På bryggor har man inte räcken. Bryggorna ska ju förtöjas av en båt. Om man 
hoppar från båten på ett räcke så kommer man inte in på bryggan, det går bort per automatik. 
Det är till och med att de här stolparna, pållarna, som man brukar ha på en lång brygga kan det 
bli väldigt många pållar, och dem är i vägen, man snubblar på dem. Så därför tar man bort dem.

Jag anser nog att om det är en brygga såhär så ska folk kunna gå på den. Teoretiskt så kan man 
ju säga att om någon är blind kan man trilla i sjön, att barnvagn kan köra över. Jag vet inte 
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vart gränsen för säkerhetsgräns går. Det kanske finns normer som styr det här när det är allmän 
mark, det vet inte jag. Men jag skulle inte göra ett räcke om jag slapp och om det var av nöd-
vändighet.  Det tillför ingenting visuellt och ur byggnads synpunkt är det svårt att få det hållbart 
över tid, det är ett långt räcke och frågan är då hur man ska göra det. Ska man göra det i trä, då 
är det ett stort underhåll på den, det måste behandlas, man kan göra det tryckimpegrerat men 
jag tycker inte det blir snyggt. Vad har ni tänkt göra emellan stolparna?

AE: Vi har inte tänkt på det, vi har inte vetat om vi ska ha ett staket eller inte.

LE: För om det är glas som många har så är det ju snyggt, vi ser igenom det. Men det kräver ju 
att man gör rent det och tyvärr så är det ju utsatt för förstörelse.

AE: Om man har någon metall, eller järn? 
 
LE: Stolparna kan man gärna ha det. Men har man metall på det här (mellan stolparna), ja det 
kan man ha. Men jag tycker att det är tråkigt, det tar ju bort utblicken.

SM: Ja, vi vill ju helst också slippa staketet men vi tänker att det är mycket barn och vi 
vet inte exakt hur många som kommer röra sig på bryggan. Men det kanske inte behövs.

LE: Men ska man lägga en sådan aspekt, då ska man ha räcken på båda sidor. Det är lika illa att 
trilla ut på båda sidor. Om man ska ha någon hopp i land funktion, det kanske inte ni ska ha då 
måste det vara öppet ut mot vattnet. Det är djupt här ute (Skeppsholmsviken 6), på åtta meter 
från land är det djupt. Om man ramlar i sjön där kommer man aldrig upp om man inte är sim-
kunnig. Så jag tror att man måste släppa det. Trillar man så trillar man…. [ohörbart] Det är en 
trottoar också. Trampar man snett  där så trillar man ut i trafiken, jag kan inte de här reglerna. 

Fråga: Vi har lutningar på två ställen, dels här där man kommer med Djurgårdsfärjan där 
bryggan börjar. Där är marken på +1,6 m och vi vill att bryggan ska ligga på 1,2 m. 

LE: Det är inget problem, då har man bara en bred generös trappa, så bygger vi oftast när vi byg-
ger bryggor. Det går ner en landgång som är tre meter bred i olika ställen och den kan gå några 
steg ner, man brukar ha varje trappsteg mellan 18-25 cm. 

AE: Vi har tänkt oss en ramp. 
 
LE: Ja en ramp!

AE: Sen har vi att bryggan ska gå upp på den här sidan för att man ska kunna komma 
upp vid land. Den ska gå upp igen för att man ska kunna gå in till en restaurang som lig-
ger på land.

LE: Men det är väl inga problem. Vatten och på vintern blir det is. Så det sköljer upp på 

bryggdäcket. Så om man går där då åker man av. Fast jag vet inte om jag ska säga så, det är 
bara en praktisk konsekvens. Om det blåser mycket eller kommer båtar som gör vågor som plas-
kar upp, och så fryser det och så kommer man gående och är det då lutning… Jag vet inte, skulle 
jag bygga någonting som det är is på och som lutar då får man passa sig.

SM: Vi har inte riktigt tänkt på isen. Men det är iallafall möjligt konstruktionsmässigt att 
bygga så? 
 
LE: Absolut! 

[---]

LE: Bryggdäcket är ju ganska slätt om man bygger i trä eller det ska ju vara helt slätt så, man kan 
ju göra förhöjningar där lutningen är i trä eller annat material som gör att man får ett [ohörbart] 
på fötterna när man går, då minskar risken. Men är det lutning så tycker jag att man ska ha ett 
räcke också. Och det räcker behöver man inte ha vid sidorna eller det kan man ha rakt, eller mitt 
på. Eller där lutningen ska vara.

[---] 

Fråga: Vi har räknat lite på lutningen. Vi måste ha ramp utifrån reglerna som finns, att det 
ska vara tillgängligt om man har rullstol till exempel, annar skulle vi kunna haft en trappa. 
Men det är därför vi gjort en lutande ramp.

LE: Vad är nivåskillnaden där? 
 
AE: Det är typ 0,5 meter på ungefär 17 m. 
 
LE: Det är ju ingenting. Skulle man vilja eliminera det så kan man på något sätt säga att barn-
vagnar och rullstolar skulle kunna vara på en viss del av de här tre meterna, för att lättare få 
stöd, där hjulen kan gå förbi de här hacken. Och att den som puttar på barnvagnen kan få ett 
stöd, att möjligheten finns ur halk synpunkt och bara så att man har tänkt på allting, det kan sä-
kert någon uppskatta.

[---]

Fråga: När vi läste i det här med hur man pålar, då stod det någonting om vattendjupet 
och sen att det inte skulle vara en höjd från vattnet till bryggan? 

LE: För det första måste man säga att bottensedimenten måste ha ett visst djup, först ställer man 
pålen på botten. Sen pålar man med en pålmaskin, och så åker den den. Åker den bara ner en 
halvmeter får inte den något sidoskydd. Då blir den väldigt vinglig. Om vattenhöjden från botten 
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upp till vattenytan dessutom är flera meter står den inte själv. Det måste vara ett tillåtande bot-
tensediment. För en sån här brygga tycker jag att bottensedimentet måste vara tre meter, minst. 
Sen får det vara hur djupt som helst. Som en liten specialist kommentar, där (Skeppsholmsviken) 
är bottensedimentet väldigt djupt. Det är innerstan. Det går att bygga med pålar där, det har vi 
undersökt.

[---]

Fråga: Det är ett stort avstånd, ca 1,7 m från vattenytan upp till bryggan vid högsta 
punkten. Är det ett problem? 
 
LE: Det är inga problem. Det hade varit ett problem om man inte kom ner i bottensedimentet så 
mycket. Men nu är det inga problem. I det som ni säger nu, behövs inga stenkistor alls.

[---]

Fråga: Det här med skuggningen och ljusinsläppet under bryggan, hur ska man tänka 
där? 
 
LE: Ibland höjer vi upp bryggan för att få in solljus under, men också att man kan ha större av-
stånd mellan plankorna. Bryggan ska bara användas till gående, ingen förtöjning alls. Vid för-
töjning måste man tänka på vilka båtar som ska komma och hur bryggan förhåller sig till båten. 
Variabeln på vattenstånd är också en sak som påverkar hur högt man ska bygga bryggan. Jag 
tycker att man ska ha en variabel på iallafall plus minus 50 cm från normalvattenstånd. Nu har 
det varit 35 cm ganska länge under medelvattenstånd i Stockholm Skärgård. På hösten kan det 
lika gärna vara 50 cm över. Då får man tänka att bryggan ska klara 50 cm med våghöjd på kan-
ske en meter, då kan inte folk gå där. Vågorna från en Waxholmsbåt kan bli ca 70 cm som skvät-
ter upp på de som går. 

Fråga: Tycker du att den ligger för lågt, om den ligger 1,2 meter över vattenytan?

LE: Nej, det tycker jag inte. 50 cm är det inte många dagar på året det är. 

Fråga: Plattformarna ligger dock på lägre höjd än bryggan (800 mm), tror du att det är 
ett problem?

LE: Vattenståndet är som högst på hösten. Ni tänker att man ska gå ner på plattformen och ta 
en kaffe eller smörgås, och på sommaren är det mer lågt vattenstånd. Men minst 800 mm. Vågor 
kommer och slår mot däcket med en jättekraft. När den kommer underifrån kan den lyfta hela 
däcket med en enorm kraft. Det är viktigt att det inte sitter för lågt.  
 
LE: Vad har ni tänkt ha för beläggning på bryggan? 

SM: Det är trä.

LE: Jag hade föreslagit lärkträ ur miljösynpunkt. Lärk anses vara väldigt bra. Man behöver inte 
olja in den då den har en naturlig olja i sig. Att man oljar in den är bara av utseende skäl, det är 
en smaksak. 

Slut
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3. Om du har utnyttjat platsen - vad har du använt den till?
Vid promenad. Inte mer än så. 
Promenerat hem efter konserter på Gröna Lund
Promenad mellan färjan och vadamuseet
Promenerat
Passera området t.ex till/från Gröna Lund
Promenera förbi
Söndagspromenad 
passerat, använt som genväg
Promenader och dejter
Promenad
Gått längs med vattnet.
Väntat på båt.
Promenerat förbi
Stått och väntat när det varit för mycket folk i själva Allmänna gränd
Vandra vid havet
Promenad
Parkering! 
Promenad
Har fiskat Havsöring från strandkanten
Promenad
Vandrat
promenad

4. Om det byggs en allmän brygga i vattnet mellan Aquaria och Allmänna Gränd - hur 
kan bryggan utformas på bästa sätt? Har du några specifika önskemål? Till exempel: 
uteservering, sittplatser m.m
Möjlighet till sol och bad
Uteserveringar, sittplatser, möjlighet till bad från brygga
Sittplatser!
Jag vill se en brygga för enbart gångtrafikanter, inga cyklar
Öppen för allmänheten och tillräckligt bred för att man ska kunna uppehålla sig på den.
Sittplatser
Parkbänkar som man kan sitta på utan att behöva ta del av en servering för att njuta av utsikten och ljuset. 
Uteserveringar är trevligt, gärna med terass i så fall så man kommer upp lite från alla som strosar förbi. 
strandpromenad, bänkar och sittplatser, fik (kaffe/glass/mackor/etc.)
Bygg ut Gröna Lund!
Sittplatser är alltid trevligt!
Möjlig bastu med utebad. Öppet året runt och till för alla. 

 Sittplatser och gott om plats för allmänheten. Gärna serveringar och kulturell verksamhet.
Glasskiosk!
Uteservering 
Bar längst ut. Några tilläggningsplatser och sittplatser för allmänheten
Uteserveringar men även plats för allmänheten för picknick och liknande aktiviteter - likt vid Hornsbergs Strand 
eller Liljeholmskajen. Kan man även få önska ett kallbadhus eller kanske en urban strand likt den på Islands 
Brygge i Köpenhamn?
Tillgänglighetsanpassning. Inomhusutrymme så den kan ha öppet året runt.
Sittplats, kanske uteservering 
Tillgänglig för alla med uteserveringar och en trevlig miljö

Uteservering och sittplatser låter trevligt 
Sittplatser, uteservering och grönska.
Tillräckligt bred så att den inrymmer plats att sitta ned för många och ta det lugnt, njuta av utsikten/vädret 
samtidigt som andra har möjlighet att passera
Café- och barverksamhet
God koppling till vattnet och så stor möjlighet till verksamheter som möjligt. 
Uteservering, båtplatser för tillfällig angöring
Med mindre serveringar och kiosker, barnvänligt och med bra belysning för trygghet. Plats för att hämta och 
lämna för privata småbåtar.
Uteservering känns klockrent. Badplatser/brygga kanske 
Sittplatser vore trevligt. Och gärna staket som inte skymmer utsikten för mycket. 
Sittplatser, men inte så mycket mer. Det finns redan tillräckligt många restauranger i området, och kiosker finns 
vid allmänna gränd.
Uteservering och fristående sitt/solplatser
Promenadstråk med belysning och soldäck - typ Sickla Udde
Barer. Lekplatser. 
Restauranger, vinbar, gallerier, byggnad kopplat till djurgårdens historia och sedvärdheter
Jag tror att det blir för överflödigt med service såsom uteservering och butiker. En bred brygga med sittplatser, 
utsiktsplatser och konst skulle nog vara lagom.
Ytor utan krav på kommersiell interaktion. Fysisk närhet till vattnet, potentiellt trappa ner till flypontoner så att 
man kan röra vid vattnet.
En uteservering är alltid trevligt fast det viktigaste är att man kan promenera förbi utan problem. Gärna en 
promenadmöjlighet längs vattnet även söder om Allmänna gränd.
uteserveringar, bänkar, mera stadsliv
Sittplatser vore mysigt
Uteservering
Bred, upplyst, med servering och sittplatser
Utserveringm året om 
Bred nog för minst tre tvillingvagnar, gärna rikligt med sittplatser, gärna en eller två serveringar (bak-öppning 
Allt som gör platsen intressant att vistas på, som gör att den blir mer är en genomfart. Ska utformas så att det 
även går att utnyttja vintertid, ex tänka på mikroklimat eller att det finns aktiviteter som även lämpar sig vid kallt 
väder  
Sittplatser vore bra
Liknande bryggan utmed Spritmuseum - med sittyta på däck utmed vattnet. Kanske med beställning i lucka 
från restauranger på området.
Ett genomgående stråk längs vattnet, en fortsättning på den befintliga strandpromenaden från Vasamuseet. 
Allra helst skulle den gå längs utsidan på Alkärrshallen för att undvika avbrott. De röda barrackerna närmast 
Allmänna gränd skulle tas bort eller flyttas för att öppna upp ett synligt stråk. Gärna flera uteserveringar men 
också möjlighet att sitta längst ut på kanten.
Uteserveringar och bar
Tak och infra så uteserveringarna klarar svenskt väder
Måste gå att promenera ordentligt och snabbt. Utrymme! Dessutom vill jag att det ska vara lugn stämning.
Bör inte bli en
Sittplatser
Caféer, krogar och båtplatser. Jag vet att marinan ligger granne, men för att värna Stockholms marina kultur 
bör vi öka antalet kajplatser, om än för temporärt bruk. Det stärker även pitoreskheten och bidrar till underbara 
miljöer som även skulle höja det socioekonomiska värdet på krogarna.
Uteservering låter jättebra.
Sittplatser
Jag vänder mig kraftigt emot att denna statligt ägda mark överlåts till privata egenintressen!!  Stranden har en 
enorm potential i sig och ska även i fortsättningen tillhöra allmänheten utan någon pontonbrygga ut i vattnet!
Uteservering under tak, toaletter, många sittplatser.
Uteservering skulle vara trevligt
Utebar
sittplatser utan servering
Ett promenadstråk! Inga flera dyra glasskiosker eller matställen. Rekreation helt enkelt! Utan cyklar så klart. 
Uteserveringar och sittplatser och gärna ett kallbadhus med bastu
sittplatser. ej konsumtion
Sittplatser som ej kräver konsumtion typ uteservering.
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5. Övriga synpunkter
Tycker det är utmärkt att Gröna Lund bygger ut. Det ligger helt i linje med Djurgårdens roll som nöjesdestination.
Har inga problem med att just denna del inte är allmän utan precis som Grönalunds befintliga brygga är en del 
av Grönalunds område. Finns många andra ställen som är trevliga att promenera om man vill gå vid vattnet i 
stockholm. 
Bygg ut Gröna Lund!
Området berör hela Stockholm och är av hela stadens intresse, inte bara de som bor på Djurgården.
Bra att det händer något med denna skräpiga plats
Låt grönan bli en stor nöjespark i storlek med Liseberg
Måste den vara allmän? Bättre att maximera för Gröna Lund. 
Våga bygga arkitektur som sticker ut. Det är Stockholm dåliga på. Som sagt, Köpenhamn har Islands Brygge - 
vad har vi?
Gångstråk för allmänhet, grönt stråk med bryggan
Gröna Lund kommer göra något som passar bättre in på djurgårdaren äv vad nuvarande parkeringsplats gör.
Platsen är uselt utnyttjad idag!
Skönt att slippa en skräpig, död, yta samtidigt som Gröna Lund får mer yta
Gröna Lund måste få tillåtas att växa. Enligt mig finns det ingen negativ påverkan att tala om. Djurgården 
behöver utvecklas för att fortsätta attrahera. Djurgårdens utveckling är ett riksintresse  och man kan fråga sig 
Planerna är underbara och de pengar som pumpas in nimby-kampanjen mot borde undersökas
Det är bra att man tar bort parkeringsplatser och bygger på dessa platser istället
Grönan är en pärla, och jag promenerar ofta utmed vattnet hela vägen till T-Östermalmstorg eller T-Centralen.
Allra bäst hade varit ett stadskvarter på platsen kombinerat med uteserveringar längs vattnet
Det handlar också om lugnet! Massor med aktiviteter på platsen vore inte bra.
Utbyggnader av Gröna Lund sätter sin prägel på Stockholms skyline. Det de gjorde med Eclipse var bra, det 
blev riktigt snyggt, framförallt från Hornsgatan. De satte även upp en bit Stockholmshistoria vilket var riktigt fint. 
Ju mer de bygger desto mer förvanskar de dock det vackra de bidragit med. Att tornen och berg och 
dalbanorna ska komma ännu närmre Naturhistoriska ställer jag mig riktigt kritiskt till. Jag kan tycka att en 
höjdgräns bör sättas upp och att Gröna Lund kan satsa mer på andra tivoliaktiviteter än åkattraktioner. 
Stoppa planerna på en brygga vid denna plats!  Utveckla stranden istället och gör det möjligt för allmänheten 
att kunna utnyttja stranden året runt! Staten ska inte skänka bort denna värdefulla mark till privata intressen.
inga mer s k nöjesattraktioner, det räcker med bullret från Gröna Lund som det är nu
Jag kör turistbuss och det är mycket turister som vill se Djurgården. De flesta som kommer i grupp besöker 
inte ens GL. Skansen och Vasa är intressanta. 
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