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TävlingsområdetTävlingsområdetTävlingsområdetTävlingsområdetTävlingsområdet
Tävlingsområdet runt museerna gränsar i norr genom Djurgårdsbrunnsvägen mot Ladugårdsgärdet, i öster mot kinesiska am-
bassaden och Djurgårdens skogsmarker, i söder mot Djurgårdsbrunnsvikens vatten och i väster mot Källhagens värdshus och
centrala staden.

För att utforma en väl fungerande helhetsstuktur och för att hantera entrésituationen till området från centrala staden är betydel-
sefullt att även studera markytorna väster om tävlingsområdet. I detta tävlingsförslag har därför även entréområdet vid Källhagens
värdshus, västra delen av corson och Alnarpsträdgården inkluderats.

HelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstruktur
Museerna och anslutande parkytor har var för sig stora kvaliteter. Byggnaderna har högt arkitektoniskt värde och är goda
exempel från respektive tidsepok. På motsvarande sätt är parkmarken mycket betydelsefull som promenad- och aktivitetsytor.
Detta till trots saknar området som helhet en tydlig sammanhållande struktur och visuell identitet. Museerna annonseras dåligt för
besökande och tillfartsvägar och entréer är otydligt utformade. Rörelsemönstret inom området upplevs ostrukturerat där gång-
och cykeltrafik blandas med övrig trafik och där hårdgjorda ytor huvudsakligen är asfalterade och tillgängliga för bilar, bussar
och transporter.

Landskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljö
LandskapLandskapLandskapLandskapLandskap
Tävlingsområdet ligger i gränsen mellan två stora landskapsrum; Ladugårdsgärdets vidsträckta gräsfält och Djurgårdsbrunns-
vikens långsmala vattenrum. Samtidigt är området beläget i gränszonen mellan stadens bebyggelsestruktur och det kuperade
skogsklädda djurgårdslandskapet. Källhagens värdshus kan sägas vara stadens utpost mot Djurgården. Öster om Källhagen,
efter parkeringen, öppnar sig landskapet dels norrut och dels söderut i ett landskapsrum där Ladugårdsgärdets öppna gräsfält
sträcker sig ned till Djurgårdsbrunnsvikens vatten. Detta landskapsrum, mellan Källhagen och Sjöhistoriska museet, utgör en
förmedlande länk mellan staden och djurgårdslandskapet, det är stort och vackert och att det har varit väl utnyttjat för frisluft-
skonserter och som festivalområde har sin grund. Det öppna sambandet störs av de höga häckar som omger parkeringen vid
Källhagen (samt i begränsad mån även av trädraden längs Djurgårdsbrunnsvägen). Häckarna blockerar även sikten mellan
Källhagen och Telemuseum/Tekniska museet, då blicken i det smala stråket längs corson riktas mot Sjöhistoriska.

Ett medvetet skapat visuellt samband i området är den tydliga siktlinjen mellan Sjöhistoriska och Nordiska museet. Andra
visuella samband är siktlinjen från Karl XIV Johans ridväg till Rosendals slott och siktlinjen från Djurgårdsbrunnsvikens strand-
promenad, från öster upp mot Tekniska museet.

GrönstrukturGrönstrukturGrönstrukturGrönstrukturGrönstruktur
Tävlingsområdet har en grön sida med park- och naturmark längs Djurgårdsbrunnsviken och en anlagd sida med parkeringar
och byggnader längs Djurgårdsbrunnsvägen. Tvärs området finns tre gröna stråk; Träddungarna och det öppna gräsrummet
mellan Källhagen och Sjöhistoriska, Karl XIV Johans ridväg (Museivägen) med resterna av en alléplantering, Etnografiskas
trädgård samt skogspartiet mellan Etnografiska och Kinesiska ambassaden. Längs Djurgårdsbrunnsvägen finns en dubbel träd-
rad, en enkel trädrad samt enstaka träd.

Museernas yttre miljöMuseernas yttre miljöMuseernas yttre miljöMuseernas yttre miljöMuseernas yttre miljö
Etnografiskas trädgårds utgör en vacker grönyta med träd, planteringar, gräs och naturpartier. Museernas närområde för övrigt
består till stor del av hårdgjorda ytor (asfalt) med enstaka träd. Generellt är kvaliteten på markmaterialen låg och saknar historisk
förankring. Mötet mellan historiska byggnader och mark har tydliga brister i omsorg och utformning. Terrasserna söder om
Sjöhistoriska har vackra murar och markbeläggningar, men den har också ett lågt nyttjande och eftersatt skötsel. Markutrustningen
är inte samordnad och detaljkvaliteten är låg. Belysning inom området är inte heller samordnad eller konsekvent utförd.

Historiska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöer
Tävlingsområdet är också beläget i gränszonen mellan staden och det historiska djurgårdslandskapet. Från den tidiga jordbrukstiden
och jaktparkstiden finns få spår kvar förutom Djurgårdsbrunnsvägen, även om den gamla odlingsgränsen till stor del sammanfal-
ler med dagens bebyggelseområde och corsons läge vid festplatsen. Från tiden som militärt övningsområde finns ett flertal
byggnader samt Karl XIV Johans ridväg (Museivägen). Från stockholmsutställningen kvarstår främst markanläggningarna mel-
lan Sjöhistoriska och Källhagen; gradängerna, festplatsen, corson, murar och räcken samt Alnarpsträdgården väster om Källhagen.
Förutom byggnader finns få spår i miljön från den militära tiden. Markmaterialen och mötet mellan äldre byggnader och mark har
som nämnts ovan stora brister i omsorg och utformning. Kvarvarande markanläggningar från stockholmsutställningen är delvis i
dåligt skick.

Kommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönster
Gång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafik
Gång- och cykelstråket längs Djurgårdsbrunnsvägen är av låg standard med en grusad cykelväg längs norra sidan och en smal
trottoar längs södra sidan. Gång- och cykelöverfarter mellan Gärdets strövområden och museerna är ofullständigt utformade.
Från Djurgårdsbrunnsviken finns få och dåligt annonserade entrépunkter till museiområdet. Vid Alnarpsträdgården leder västra
delen av corson till Källhagen - där restaurangens entréyta bryter gångstråket med parkerade bilar och trafikhinder - och vidare
mot Sjöhistoriska, men inte till övriga museer. Strandpromenaden har en otydlig fortsättning, via en smal öppning i en häck, in i
Alnarpsträdgården och breddas öster om trädgården åter till promenadväg vidare österut. Trädgården är hårt nedsliten där
gående längs strandpromenaden rör sig. Vid festplatsen och Sjöhistoriska saknas gångförbindelser från strandpromenaden till
museet och terrasserna. Längre österut, nedanför Tekniska/Tele och Etnografiska skyms sikten mot museerna delvis av befintlig
terräng och vegetation och skyltningen är ofullständig. Strandkanten består här av råa fyllnadsmassor och ger ett ”skräpigt”
intryck.

Biltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporter
Djurgårdsbrunnsvägen utgör en fysisk gräns mellan museiområdet och Ladugårdsgärdet. Gatukaraktären med dubbelsidig kant-
sten och dubbla trädrader längs södra sidan förändras vid Källhagen till enklare gatustandard förbi museerna utan kantsten längs
norra sidan och  kantsten, smal trottoar och enkelsidig trädplantering längs södra sidan.
Djurgårdsbrunnsvägen inbjuder genom sin utformning till höga hastigheter. Entréer till parkeringar och museer är otydliga. Biltra-
fik och parkering dominerar museernas närområden. Rörelsemönstret inom området är otydligt där gång- och cykeltrafik blan-
das med övrig trafik och i stort sett alla hårdgjorda ytor är asfalterade och tillgängliga för bilar, bussar och transporter med låg
trafiksäkerhet som följd. Parkeringsytor har genom otydlig annonsering ojämnt utnyttjande, särskilt p-ytan vid Källhagen. Defi-
nierade angörings- och uppställningsplatser för bussar saknas. Inlastning till museerna och restauranger är spridda och ofta
förlagda djupt in i området (förutom Etnografiska) vilket innebär att transportrörelser med lastbilar blandas med gående och
cyklister och med övrig trafik.

Allmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vatten
Bussförbindelser från staden har låg standard med låg turtäthet och torftig utformning av  busshållplatser, oftast utan väderskydd.
Båtförbindelser via Djurgårdsbrunnsviken saknas.

Entréer, attraktioner, mötesplatserEntréer, attraktioner, mötesplatserEntréer, attraktioner, mötesplatserEntréer, attraktioner, mötesplatserEntréer, attraktioner, mötesplatser
Entréer både till området och till de enskilda museerna är dåligt annonserade, både från Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårds-
brunnsvägen. Naturliga mötesplatser/händelser inom området är få och/eller dåligt utvecklade. Restauranger och caféer har
strategiska och fina sydvända lägen, men annonserar sig dåligt mot omgivningen och för flanörer längs Djurgårdsbrunnsviken.
Festplatsen och de öppna gräsytorna framför Sjöhistoriska är områdets enda evenemangsplats (vid sidan av Gärdets öppna
gräsfält) och en outnyttjad resurs för museernas större och/eller gemensamma aktiviteter. Etnografiskas trädgård och Tekniskas
förgård längs Museivägen nyttjas för utomhusverksamheter. Användning av övriga inre gårdar samt terrasserna vid Sjöhistoriska
bör kunna utvecklas och utnyttjas effektivare. Strandpromenaden kan knytas bättre till museernas verksamheter genom nya och
förbättrade förbindelser, annonsering och museianknutna händelser (speciellt Sjöhistoriska).

StrategiStrategiStrategiStrategiStrategi

HelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstruktur
Vid upprättandet av detta förslag har en mycket stor del av arbetet fokuserats på att identifiera en långsiktigt hållbar helhets-
struktur.  Den föreslagna strukturen bygger på två olika betraktelsesätt baserade på två olika skalnivåer.

••••• Museiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad del i detMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad del i detMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad del i detMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad del i detMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad del i det

omgivande djurgårdslandskapetomgivande djurgårdslandskapetomgivande djurgårdslandskapetomgivande djurgårdslandskapetomgivande djurgårdslandskapet
Det är betydelsefullt att betrakta Museiparken som ett utsnitt av den historiska djurgårdsmarken, att det omgivande landskap
i den stora skalan råder över museiparkens specifika karaktär i den mindre skalan. Förslagets målsättning är att förtydliga det
historiska djurgårdslandskapet och dess ingående element; öppen låglänt mark, skogsklädda höjdpartier, vägar som
kulturbärare i landskapet samt att tydliggöra gränsen mellan stad och landskap. Exempel på detta är att Ladugårdsgärdets
storskaliga öppna landskapsrum ska sträcka sig fram till Djurgårdsbrunnsvikens vattenrum vid festplatsen och att
Djurgårdsbrunnsvägen och strandpromenaden längs Djurgårdsbrunnsvikens båda karaktärsmässigt tillhör Djurgården och
djurgårdslandskapet.

••••• Museiområdet interna struktur utgör en välfungerande och attraktivMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande och attraktivMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande och attraktivMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande och attraktivMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande och attraktiv

egen enhetegen enhetegen enhetegen enhetegen enhet
Att inom museiområdet inbördes och varför sig lokalisera, prioritera och organisera; entrépunkter, grönytor (öppna och
slutna), kommunikationsstråk, handikapptillgänglighet, betydelsefulla knutpunkter, attraktioner/mötesplatser, trafikfunktioner
(angöring, parkering för bil och buss, transporter, etc) på ett flexibelt och långsiktigt hållbart sätt är avgörande för hur
området kan utvecklas och framförallt kan komma att utnyttjas.

En prioritering som är gjord i detta förslag är att låta det länkande (och läkande) promenadstråket - museistråket - genom
området få utgöra ryggraden - spinalis - i den interna strukturen. De gående ges företräde i alla situationer och till detta stråk
knyts alla målpunkter. Med utgångspunkt från detta stråk organiseras övriga ytor och funktioner och en naturlig och konflikt-
begränsande zonering från norr till söder kan genomföras.

Båda dessa skalor ska av naturliga skäl samverka och överlagra varandra i en väl sammansatt väv. Att göra ovanstående distink-
tioner är dock viktig eftersom museiparkens olika delar kan och även i framtiden ska kunna härledas till de olika landskaps-
skalorna.

Med en gemensam och väldefinierad sammanhållande struktur, med egna kvaliteter och visuell identitet och med tydlig förankring
i historien utvecklas ramen för ett sammanhängande museiområde - Museiparken -, där museerna inom denna struktur tillåts
bilda karaktärsfulla attraktioner med egen identitet och inriktning.

Utställningar och attraktioner samordnas inom museiparkens ram beträffande annonsering mot omvärlden, gemensamma aktivi-
teter och händelser, nyttjande av ytor för parkering och angöring, entrébiljetter (åkband för alla museerna) mm.

ZoneringZoneringZoneringZoneringZonering
Museiparkens fysiska struktur kan övergripande indelas i följande huvudsakligen öst-västliga zoner:

••••• Trafik- och angöringszon längs DjurgårdsbrunnsvägenTrafik- och angöringszon längs DjurgårdsbrunnsvägenTrafik- och angöringszon längs DjurgårdsbrunnsvägenTrafik- och angöringszon längs DjurgårdsbrunnsvägenTrafik- och angöringszon längs Djurgårdsbrunnsvägen

I anslutning till Djurgårdsbrunnsvägen samlas huvuddelen av alla trafikrörelser och parkering i en angöringszon
med tydlig annonsering.

••••• Museistråket genom områdetMuseistråket genom områdetMuseistråket genom områdetMuseistråket genom områdetMuseistråket genom området

Ett karaktärsfullt promenadstråk utvecklas som dels leder flanörer från staden till museiparken och museerna,
dels binder samman parkeringsytor med museernas entréer och dels annonserar museernas verksamheter.

••••• Parken med museerParken med museerParken med museerParken med museerParken med museer

En bilfri parkzon inom vilken museerna är belägna, med museiträdgårdar, ytor för tillfälliga utställningar eller
andra aktiviteter och händelser i stor eller liten skala.

••••• Strandpromenaden längs DjurgårdsbrunnsvikenStrandpromenaden längs DjurgårdsbrunnsvikenStrandpromenaden längs DjurgårdsbrunnsvikenStrandpromenaden längs DjurgårdsbrunnsvikenStrandpromenaden längs Djurgårdsbrunnsviken

Längs Djurgårdsbrunnsviken utvecklas strandpromenaden med händelser och nya förbindelser som
annonserar museernas entréer och verksamheter.

••••• Tvärgående kommunikationsstråkTvärgående kommunikationsstråkTvärgående kommunikationsstråkTvärgående kommunikationsstråkTvärgående kommunikationsstråk

Museiområdet genomkorsas i nord-sydlig riktning av tre tvärgående kommunikationsstråk som leder in i området
från Gärdet/Djurgårdsbrunnsvägen och från strandpromenaden/ Djurgårdsbrunnsviken, ett vid parkeringen öster om
Källhagen, ett vid Sjöhistoriska, och ett mellan Tekniska/Tele och Etnografiska. De tvärgående transportrörelser som
behövs till museerna, främst koncentrerat till ett stråk för inlastning och teknisk försörjning mellan Sjöhistoriska och
Teknorama, definieras tydligt och korsningspunkterna underordnas museistråkets överordnade hierarki.

Zoneringen definierar bestämda områden inom vilka ett flexibelt nyttjande är möjligt utan att helhetsstrukturen påverkas eller
områdets överordnade karaktär förvanskas.  Redovisat förslag visar hur detta kan gestaltas.

GenomförandeGenomförandeGenomförandeGenomförandeGenomförande
Genomförandet av förslaget kan tidsmässigt ske uppdelat på delområden.

Delområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. Djurgårdsbrunnsvägen
Etapp I: Befintlig vägsektion kvar. Busshållplatser och gång-/cykelöverfarter flyttas/kompletteras till mer trafiksäkra och mer
strategiska lägen. Alla busshållplatser ges väderskydd.
Etapp II: Vägen flyttas norrut mellan Källhagen och Etnografiska. Vägsektionen utökas med g/c-väg separerad från vägen längs
södra sidan och bussuppställning längs Telemuseum.

Delområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och museernas kärnområdeDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och museernas kärnområdeDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och museernas kärnområdeDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och museernas kärnområdeDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och museernas kärnområde
Genomförande kan ske oberoende av Djurgårdsbrunnsvägen.

Delområde 3. StrandpromenadenDelområde 3. StrandpromenadenDelområde 3. StrandpromenadenDelområde 3. StrandpromenadenDelområde 3. Strandpromenaden
Genomförande kan ske oberoende av övriga förändringar.


