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Inbjuden tävling
MUSEIPARKEN, NORRA  DJURGÅRDEN
Juryns utlåtande

Tävlingsdeltagare
Följande landskapsarkitekter inbjöds att deltaga i tävlingen:
● Thomas Andersson, Anders Jönsson - Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
● Sture Koinberg - S Koinberg AB
● Jonas Berglund - Nivå Landskapsarkitekter AB

Sista inlämningsdag var den 29 november 2001. Alla tre förslagen inlämnades anonymt, i tid
och i enlighet med de tävlingstekniska bestämmelserna. Inlämnade förslag hade följande
motton: ”VISIT”, ”M4” och ”SPINALIS”.

Juryn och bedömningsarbetet
Juryn har bestått av :
Arkitekt SAR Lena Simonsson SFV, juryns ordförande
Fastighetschef Anders Ahlberg SFV
Överintendent Keith Wijkander Statens sjöhistoriska museer
Museichef  Lars Johannesson Telemuseum
Museichef Anne Louise Kemdal Tekniska museet
Tf museichef Anne Murray Etnografiska museet
Arkitekt LAR Gunnar Ericson föreslagen av LAR
Arkitekt LAR Torkel Tigerschiöld Kungliga Djurgårdsförvaltningen
Arkitekt LAR Christina Olsson SFV, juryns sekreterare

Hanna Lindstedt, SFV har varit tävlingsfunktionär

Trafikplanerare Krister Isaksson, Stockholm Stad, Gatu- och Fastighetskontoret, har anlitats
som sakkunnig i trafikteknik.

Juryn har vid sitt arbete främst haft att ta ställning till hur respektive förslagsställare
tydliggjort strategier och möjligheter att tillvarata områdets kulturhistoriska värden och
samtidigt påvisa möjligheter att positivt utveckla trafik och angöring, övergripande struktur
samt utveckla områdets innehåll och gestaltning.
Juryn har också bedömt förslagens möjlighet till långsiktigt genomförande.

Juryn har haft sammanlagt tre jurysammanträden. Bedömningstiden har pågått 4 dec 2001 -
10 jan 2002.

Allmänt om tävlingsförslagen
Tävlingsförslagen uppvisar en intressant spridning av idéer och angreppsätt för området,
särskilt förslagen till trafiklösningar skiljer sig mycket åt.
 Förslagen VISIT och SPINALIS redovisar de mest övergripande idéerna till struktur för
området, medan M4 håller sig till en mer detaljerad skala. Sammantaget har programmets
frågeställningar och problembeskrivningar behandlats på ett både brett och djupt sätt i de
inlämnade förslagen.
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Kommentarer till förslagen

VISIT redovisar en klar övergripande struktur för hela området. Det är det förslag som
föreslår den största förändringen för uppordning av fordonstrafiken.
All trafik och angöring koncentreras utmed Djurgårdsbrunnsvägen genom en omfattande men
sinnrik  trafiklösning. Trafiktekniskt skulle förslaget ge stora förbättringar för fotgängare,
cyklister och bussresenärer, samt avlasta det resterande museiområdet från parkering. Det ger
också en lättuppfattad överblick över områdets parkeringsutbud. Cirkulationsplatsen utanför
Museivägen är en bra lösning både vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och
hastighetsdämpning.
Däremot anser juryn att förslaget ur kulturhistorisk synvinkel innebär en  våldsam och
dominerande förändring av kulturlandskapet, där dagens landsvägskaraktär skulle förvandlas
till angöringsgata. Det bedöms vara ett mycket dyrt förslag som förutsätts genomföras i ett
sammanhang, vilket anses olämpligt med hänsyn till Djurgårdslandskapets historiskt
successiva utveckling. Ett kulturhistoriskt förhållningssätt finns uttalat i förslagets text,  men
ej redovisat i plan.
Hur angöring och inlastning till kärnområdet ska ske är oklart redovisat. Det bedöms också
olyckligt att förlägga en permanent parkeringsyta mitt i det öppna landskapsrummet. En risk
bedöms även föreligga att de sammanhängande parkeringsytorna kan ge ytterligare ett
parallellt kommunikationsstråk. Den grönyta som blir kvar mellan parkeringsytorna och
Museistråket får en relativt låg användbarhet.

Det föreslagna Museistråket sammanfaller med den historiska Corsons läge, där den
ursprungliga stödmuren återskapas. Ingen åtskillnad av nytt och gammalt stråk har redovisats.
Noderna som skyltställen utmed stråket är intressant som idé, men lite ologiskt placerade i
miljön. Museistråket avslutas lite abrupt och Etnografiska upplevs bortglömt i relation till
stråket.

Inom kasernområdet har en övertygande, konsekvent militärkaraktär redovisats både i text
och bild. Baksidan av Sjöhistoriska har omhändertagits på ett positivt sätt genom den
föreslagna utställningsytan.

M4 har koncentrerat sin presentation på det centrala museiområdet och där presenterat en
rumslig, grön grundstruktur med lovvärda anslag. Många idéer till detaljlösningar har tillförts
området, bla har baksidan av Sjöhistoriska omhändertagits på ett välgörande sätt, medan det
övriga kasernområdet har fått väl mycket trädgårdskaraktär. Det föreslagna genombrottet på
södra gården är ej möjligt att genomföra.

För den mer övergripande strukturen beskrivs i texten intressanta grepp, som tyvärr inte
redovisas tydligt i plan. Bla skulle kartan med stråk, portar och orienteringspunkter varit
intressant att få mer utvecklad och tydligare presenterad i större skala.

Trafikmässigt utgår förslaget i princip från dagens trafiksituation med kör- och gångtrafik
integrerad i området. Förslaget tillför varken större nyheter för trafik och angöring eller
förbättrande av Djurgårdsbrunnsvägen.
En övergripande idé för sjöförbindelse med omgivande museer är tänkvärt.
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SPINALIS har tagit fasta på och utvecklat de övergripande strukturella sammanhangen för
området, vilket redovisats mycket övertygande. Förslaget uppvisar en föredömlig förmåga till
pedagogisk analys och tydliggörande av möjligheter. Redovisningen håller en välavvägd
detaljeringsgrad.

Förslaget koncentrerar trafikrörelser och allmän parkering utmed Djurgårdsbrunnsvägen,
vilket ger en tydlig överskådlighet. Den centrala gräsytan föreslås som reservparkering för att
endast vid vissa tillfällen behöva blockera det öppna landskapsrummet. Utflyttning av
Djurgårdsbrunnsvägen är kostsam, men skulle genom den föreslagna gång- och cykelvägen,
ge stora förbättringar för fotgängare och cyklister samt ett välgörande ökat avstånd mellan
körtrafik och Telemuseets fasad. Djurgårdsbrunnsvägen utnyttjas för bussparkering i fickor,
vilket förefaller enkelt och smidigt. Förslaget ger tyvärr inga hastighetsbegränsande effekter
på Djurgårdsbrunnsvägen. Fyra övergångsställen för gående förefaller väl mycket.
Den föreslagna kombinerade buss/bilparkeringen bakom Sjöhistoriska  riskerar att komma i
konflikt med Museistråkets gångtrafik.
Handikapparkering är tillgodosedd intill varje museientré.

Tävlingsområdet har utvidgats till att även omfatta Källhagenområdet. Startpunkten för
Museiparken blir därmed väster om Alnarpsträdgården, där ett första vägval tydligt
annonseras. Det nya Museistråket har förlagts i en elegant sammanhängande båge, konsekvent
dragen genom hela området och tydligt avslutad i Museivägen. Utmed stråket placeras
mötespunkter och aktiviteter.
Förslagets utnyttjar ej den historiska Corsons möjligheter, vilket juryn bedömt oacceptabelt.
Anslutningen mot Sjöhistoriskas huvudentré blir också alltför sidoordnad i förhållande till det
nya Museistråket. Ytan söder om Museistråket som angivits som utställningsyta skulle, med
den bef Corson i behåll, kunna bli en väl så intressant aktivitetsyta.

Juryns enhälliga beslut
Vid en sammanvägd bedömning av tävlingsförslagens förtjänster och utvecklingsbarhet samt
förutsättningen att uppfylla föreskrivna programpunkter, finner juryn enhälligt att förslaget
SPINALIS som helhet är överlägset övriga förslag.
SPINALIS har på ett förtjänstfullt metodiskt, analytiskt och idérikt sätt belyst Museiparkens
framtida utvecklingsmöjligheter.

Juryns rekommendation
Juryn utser därför förslaget SPINALIS till vinnare i tävlingen och rekommenderar Statens
fastighetsverk att låta detta förslag, med nedan föreslagna omstuderingar och tillägg, ligga till
grund för fortsatt planering av området och anlita dess författare för fortsatt arbete och
utredning inom Museiparken.
● Vidarebearbeta analys, strategi, mål och möjligheter med bred förankring innan konkreta
förslag för områdets utveckling fastläggs.
● Fördjupa utredningen av trafiksituationen utmed Djurgårdsbrunnsvägen.
● Bibehålla den historiska Corson samt utreda hur den kan tillvaratas och utvecklas.
● Utreda hur det nya Museistråket ska kunna utveckla attraktionskraft och omvandla dagens
konfliktpunkter till något kvalitativt.
● Slopa bil/bussparkering bakom Sjöhistoriska museet och utreda hur området ska kunna
utvecklas till ett attraktivt område, utan trafikfarliga konsekvenser.


