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BECKHOLMEN MIT FÖR BIT

Varvet på Beckholmen är ett av de sista operativa varven 
i Stockholmsregionen.  Det drivs sedan 1992 av Stockhol-
ms Reparationsvarv AB. Sedan starten har verksamheten 
skötts i befintliga bodar och mindre verkstäder på Beckhol-
men, samt på senare år i en verkstadshall förlagd längs öns 
södra strandlinje.  Dessa tillfälliga lösningar skapar logistik-
problem, dålig arbetsmiljö och risk för att föroreningar sprids 
vid blästring och målning.  De bidrar även till det ”röriga” 
intryck man får av platsen idag.  

Eftersom den växande skärgårdsflottan är i skriande behov 
av ett inomskärs beläget reparationsvarv och det finns en 
lång tradition av marin verksamhet på Beckholmen finns 
goda skäl att bevara ett kommersiellt varv på ön. Ekono-
miskt så möjliggör det även för Djurgårdsförvaltningen, som 
äger Beckholmen, att fortsätta stödja den ideella verksam-
heten för traditionsfartygen på öns östra sida.  Allt detta är 
säkert något som de flesta stockholmare håller med om och 
det finns även god politisk förankring att behålla varvsverk-
samheten på ön.

Så långt allt gott, men om den den kommersiella varvsverk-
samheten skall kunna fortgå krävs  dock stora investering-
ar i form av utrustning och anläggningar och det är här det 
börjar bli mer komplicerat.  För att reparera och underhålla  
skärgårdsbåtarna  på ett effektivt och miljösäkert sätt be-
hövs en travel lift som kan lyfta båtarna ur vattnet in i en 
skrovhall där målning och blästring kan ske i en kontrollerad 
miljö. Om denna investering skall bära sig ekonomiskt be-
höver hela varvsverksamheten skalas upp ordentligt och på 
sikt kunna  ta emot stora fraktfartyg och nästa generations 
finlandsfärjor.  Det skulle innebära  att G V dockan, idag ca.  
190x30 meter, behöver breddas med 10 meter och anläggn-
ing av ett varvskomplex av en total yta på ungefär 3000 kvm. 

En ekonomisk modell som diskuterats är att Djurgårdförvalt-
ningen skulle investera i byggnaderna och sedan hyra ut 
dom till Stockholms Reparationsvarv  (SRVAB) som skulle 
äga maskiner och travel liften.  För Djurgårdförvaltningen 
torde detta vara en riskabel investering, eftersom det finns 
ett antal varv runt Östersjön som konkurrerar om att under-
hålla de större östersjöfartygen och det är det affärsområdet 
som skulle vara ekonomisk motor i ett större varv på Beck-
holmen.

Med bakgrund i denna problematik har jag som frågeställn-
ing hur lokaler för en utökad varvsverksamhet på Beckhol-
men skulle kunna utformas för att växa ett steg i taget. Mitt 
förslag bygger på att en länga av verkstäder läggs längs GV 
dockan. Till Verkstäderna kopplas skrovhallen, som även 
den kan användas som verkstad. Verkstadslängan är till-
växtaxeln och kan lätt förlängas. Jag redovisar tre faser av 
utbyggnad. De två första endast i perspektiv och den fulla 
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