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AnalysAnalysAnalysAnalys

TävlingsområdetTävlingsområdetTävlingsområdetTävlingsområdet
Tävlingsområdet runt museerna gränsar i norr genom Djurgårdsbrunnsvägen mot
Ladugårdsgärdet, i öster mot kinesiska ambassaden 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 betydelsefullt att även studera markytorna väster om
tävlingsområdet. I detta tävlingsförslag har därför även entréområdet vid Källhagens
värdshus, västra delen av corson och Alnarpsträdgården inkluderats.

HelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstrukturHelhetsstruktur
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 miljö
LandskapLandskapLandskapLandskap
Tävlingsområdet ligger i gränsen mellan två stora landskapsrum; Ladugårdsgärdets
vidsträckta gräsfält och Djurgårdsbrunnsvikens 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 frisluftskonserter 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 strandpromenad, från öster upp mot
Tekniska museet.
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GrönstrukturGrönstrukturGrönstrukturGrönstruktur
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 trädrad, en enkel trädrad samt enstaka träd.

Museernas 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 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 sammanfaller
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 mellan 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, rörelsemönster
Gång- 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.
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Biltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporter
Djurgårdsbrunnsvägen utgör en fysisk gräns mellan museiområdet och Ladugårdsgärdet.
Gatukaraktären med dubbelsidig kantsten 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. Biltrafik och parkering dominerar museernas närområden.
Rörelsemönstret inom området är otydligt där gång- och cykeltrafik blandas 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. Definierade 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 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, mötesplatser
Entréer både till området och till de enskilda museerna är dåligt annonserade, både från
Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnsvägen. 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).
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StrategiStrategiStrategiStrategi

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

■ Museiområdets överordnade struktur utgör en väl integreradMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integreradMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integreradMuseiområdets överordnade struktur utgör en väl integrerad
del i det omgivande djurgårdslandskapetdel i det omgivande djurgårdslandskapetdel i det omgivande djurgårdslandskapetdel i det omgivande 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 ochMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande ochMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande ochMuseiområdet interna struktur utgör en välfungerande och
attraktiv egen enhetattraktiv egen enhetattraktiv egen enhetattraktiv egen 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 konfliktbegränsande 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 distinktioner är dock viktig eftersom museiparkens olika delar kan
och även i framtiden ska kunna härledas till de olika landskapsskalorna.

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

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

•  Tvärgående 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 utnyttjande är möjligt utan
att helhetsstrukturen påverkas eller områdets överordnade karaktär förvanskas. Redovisat
förslag visar hur detta kan gestaltas.

GenomförandeGenomförandeGenomförandeGenomförande
Genomförandet av förslaget kan tidsmässigt ske uppdelat på delområden.

Delområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. DjurgårdsbrunnsvägenDelområde 1. Djurgårdsbrunnsvägen
Etapp I: Befintlig vägsektion kvar. Busshållplatser och gång-/cykelöverfarter flyttas/komplet-
teras 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.
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Delområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor ochDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor ochDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor ochDelområde 2. Museistråket, parken, parkeringsytor och
museernas kärnområdemuseernas kärnområdemuseernas kärnområdemuseernas kärnområde
Genomförande kan ske oberoende av Djurgårdsbrunnsvägen.

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

Landskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljöLandskap, grönstruktur, yttre miljö
Det visuella sambandet mellan Djurgårdsbrunnsviken och Ladugårdsgärdet förstärks genom
att de höga häckar som omger parkeringen vid Källhagen tas bort. Stråk och parkering
utformas så att ett öppet parksamband bildas mellan Källhagen och museerna. Enstaka
solitära träd och trädgrupper planteras längs den nya museipromenaden. Det visuella
sambandet mellan Sjöhistoriska och Nordiska museet vidmakthålles.

Museernas kärnområde ges en grönare prägel. Karaktären av museer i park förstärks genom
att idag hårdgjorda ytor, mestadels asfalt, ersätts av gröna ytor. För varje museum anläggs en
museiträdgård i anslutning till restauranger och caféer. Asfalt utgår helt som markmaterial på
gångytor och ersätts av enkla, tåliga material med historisk förankring som grus och
natursten.
Program för utrustning, belysning och skyltning samordnas inom området beträffande
funktion och karaktär för att tillföra kvaliteter och öka museiområdets identitet.

Övergripande principer för ljussättning och belysning inom området :
Djurgårdsbrunnsvägen - vägbelysning på stolpe
Museistråket - låg ledbelysning
Strandpromenaden - parkbelysning enligt djurgårdsstandard
Övriga parkvägar - parkbelysning på stolpe

Historiska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöerHistoriska landskap och miljöer
Museiparken är ett utsnitt av den historiska djurgårdsmarken som ska ges en tydlig och
sammanhållande identitet och karaktär. Det omgivande landskap i den stora skalan råder över
museiparkens specifika karaktär i den mindre skalan. I museernas närmiljö eftersträvas en
tydlig läsbarhet av den historiska väven, där tonvikten läggs på de sent tillkommande lagren;
tiden som militärt övningsområde samt spåren från stockholmsutställningen.

Förslagets strävan är att förtydliga det historiska djurgårdslandskapet och dess ingående
element; öppen låglänt mark (tidigare odlings- betes- och exercismark), skogsklädda
höjdpartier, vägar som kulturbärare i landskapet samt att tydliggöra gränsen mellan stad och
landskap. Ladugårdsgärdets storskaliga öppna landskapsrum ska sträcka sig fram till
Djurgårdsbrunnsvikens vattenrum vid festplatsen. Djurgårdsbrunnsvägens karaktär av väg i
landskap förstärks. Vid Källhagen avslutas gatukaraktären med dubbla trädrader längs södra
sidan och vägkanter med kantsten. Öster om Källhagen får vägen en enkelsidig trädrad och
kantsten undvikes genom att g/c-vägen längs södra sidan separeras från vägen.
Strandpromenaden tillhör karaktärsmässigt Djurgården och förädlas som grusbelagd gångväg
som ansluter till museerna och därefter fortsätter ut på Djurgården.

Militärtiden tydliggörs i anslutning till den tidens byggnader och genom utveckling av Karl
XIV Johans ridväg. Brofästet iordningställs som plats där information ges om de olika
förbindelser som funnits till Rosendal. Spåren från stockholmsutställningen vårdas och
renoveras; gradängerna, festplatsen, terrasserna, murar och räcken, Alnarpsträdgården. Corson
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ges ny funktion i dess västra del som ingående i det nya museistråket. Den östra delen av
corson blir gräsyta när museipromenaden förläggs närmare Djurgårdsbrunnsvägen. Den

befintliga slänten mot festplatsen flackas ut för att öka nyttjandegraden.

Kommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönsterKommunikationer, rörelsemönster

Gång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafikGång- och cykeltrafik
Entrén till museiområdet för gående från staden ligger vid Alnarpsträdgården väster om
Källhagen. Här annonseras museernas aktiviteter och ett vägval sker, antingen att gå direkt till
museerna via museistråket eller att fortsätta längs strandpromenaden.

Museistråket har som syfte att länka samman områdets museer genom ett attraktivt och
karaktärsfullt utformat gångstråk i parkmiljö. Museistråket ges en egen identitet och utformas
som en bred grusgång med en stensatt linje med ljuspunkter som leder genom museiparken.
Promenaden följer corson fram till Källhagen, fortsätter i en vid båge mellan parken och
parkeringar förbi Sjöhistoriska, genom Tekniska museets norra gård, korsar Museivägen och
avslutas med en liten platsbildning vid Etnografiska museet. Skärande stenlinjer leder till
varje museums entré. Museernas entréytor och viktiga platser utformas som naturstensytor
med hällar och gatsten. Övriga gångytor utformas som grusytor. Museistråket ges i hela sin
sträckning en tydlig kant längs norra sidan medan södra sidan genom parken tillåts variera
och ge plats for sittplatser, museianknutna händelser och tillfälliga utställningar. Strax före
festplatsen kan en mindre museipaviljong lokaliseras där museernas utställningar och
aktiviteter annonseras och där åkband (biljett till alla museerna) kan köpas i automat.

Strandpromenaden utformas som grusbelagd gångväg. Händelser längs promenaden ska
väcka intresse och den förbättrade förbindelsen med en ny bred träbrygga förbi
Alnarpsträdgården ska göra det lätt att nå museerna längs vattnet. Trädgården restaureras och
skyddas mot slitage genom att huvudgångstråket leds förbi. Vid festplatsen ordnas en flack
gång/barnvagnsramp längs muren upp till Sjöhistoriska och terrasserna. Från öster anläggs
nya trappor. Terrasserna och ytorna mot vattnet mitt för museet nyttjas för utomhusaktiviteter,
utställning och sommarrestaurang/café. Längs stranden är en tänkbar plats för en ny
museibrygga med allmogebåtar och aktiviteter. Strandlinjen österut och det gamla brofästet
vid Karl XIV Johans ridväg rustas upp. Vid brofästet anläggs en sol- och angöringsbrygga för
museibåtlinjen. Gångvägar till museerna rustas uppmed tydlig annonsering och skyltning.

Karl XIV Johans ridväg (f.d. Museivägen) rustas och anläggs som en bred grusad gångväg.
Allén kompletteras med nya träd. Längs Etnografiska återuppbyggs träskärmar enligt
Gezelius/Mattssons förslag. Från museistråket leder en stensatt linje sidoordnat i allén till
Tekniskas och Etnografiskas entréer och vidare  till en platsbildning i alléns förlängning
framför det befintliga monumentet. Här lokaliseras Sven Hedins Gyllene tempel i enlighet
med tidigare förslag. Se �Attraktioner, mötesplatser, entréer�. Från denna plats leder
grusvägar vidare västerut längs södra stallängan till Sjöhistoriska och söderut till
strandpromenaden.

Biltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporterBiltrafik, busstrafik, parkering, transporter
Djurgårdsbrunnsvägen öster om Källhagen flyttas norrut för att ge plats för en grönremsa och
3,5 m bred gång- och cykelväg längs södra sidan. Karaktären av väg på djurgårdsmark
förstärks genom att kantstenen försvinner även längs södra sidan. Befintlig grusad gång- och
cykelväg längs norra sidan behålles. Längs Telemuseum anläggs en bussficka med angöring
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och uppställning för sex bussar. Busshållplatser flyttas till strategiska och trafiksäkra
lägen i anslutning till områdets nord-sydliga kommunikationsstråk vid Källhagen,

Sjöhistoriska och Tekniska/Tele/Etnografiska. Alla hållplatser har väderskydd. Vid hållplatser
och i anslutning till kommunikationsstråk och infarter till parkeringar ordnas gångöverfarter
med långa

mittrefuger och avvikande beläggning (gatsten) för att minska hastigheten och öka
trafiksäkerheten samt att i vägbanan tydliggöra händelser och entréer. Vägbanans nuvarande
bredd, ca 8,5 m, behålles. Vid refuger är bredden 3,5 m för varje körbana.

Parkering anläggs med välannonserade dubbelsidiga parkeringsskepp längs
Djurgårdsbrunnsvägen, förutom mittför festplatsen. Parkeringsskeppen norr om Etnografiska
(35 st) och vid Telemuseums gavel (16st) behålles. Parkering norr om Sjöhistoriska minskas
och förläggs närmare Djurgårdsbrunnsvägen (56 st). Parkeringen vid Källhagen minskas och
ges ny östlig infart (79 st). �Trädgården� med uppställning av kanoner mm öster om
Sjöhistoriska  flyttas och ytan nyttjas som kombinerad bussuppställning (10 buss) alt.
bilparkering (44 st) (bussuppställning för alla museerna i veckorna, bilparkering på helgerna).
Gräsytan mellan festplatsen och Djurgårdsbrunnsvägen nyttjas som reservparkering (70 st)
vid speciella evenemang. HK- platser (totalt 12 st) anläggs vid varje museums entré. För
Sjöhistoriska föreslås ny HK-entré att lokaliseras vid norra gaveln. Tjänsteplatser,
personalplatser mm för alla museerna lokaliseras på södra delen av Tekniska Museets gård
(30 st).

Antal p-platser:
Etapp I (Djurgårdsbrunnsvägen i befintligt läge)
Veckodagar: 228 st personbil + 70 reserv + 10 buss
Helger: 272 st personbil + 70 reserv

Etapp II (Djurgårdsbrunnsvägen i flyttat läge)
Veckodagar: 228 st personbil + 70 reserv + 16 buss
Helger: 272 st personbil + 70 reserv + 6 buss

Parkering för Källhagens gäster samutnyttjas med museiparkeringar. För personalparkering
anläggs en ny parkering (8 platser) väster om värdshuset så att entréytan hålls fri från bilar.

Transporter till museerna tillåts angöra respektive angöringsställe men rundkörning inom
området undviks. Följande bör studeras: Sjöhistoriska museet: Inlastning till restaurangen via
befintlig HK-entré-/transporthiss. Tekniska museet: Inlastning till restaurangen via södra
gården. Museets huvudinlastning bör ske via södra gården. Möjlighet att anordna en varuhiss i
befintligt garage i källarplan med angöring från gården för att slippa inlastning norrifrån via
museistråket. Telemuseum: Möjlighet att anordna inlastning från västra gaveln för att slippa
angöring vid den nya planerade entrén.

Allmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vattenAllmänna kommunikationer, land och vatten
Allmänna busslinjer bör utvecklas med högre turtäthet. Möjligheter till speciell
museibusslinje under helger som utgår från central plats i staden bör utredas.
En museibåt kan utgå från exempelvis Strömkajen och angöra Skeppsholmen (Moderna),
Vasamuseet, Sjöhistoriska (vid festplatsen), Tekniska/Etnografiska (vid gamla brofästet),
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Rosendals slott (vid gamla brofästet på södra sidan), Djurgårdsbrunn, Blockhusudden
(Thielska Galleriet), Prins Eugens Waldemarsudde, Gamla stan och åter Strömkajen.

Attraktioner, mötesplatser, entréer,Attraktioner, mötesplatser, entréer,Attraktioner, mötesplatser, entréer,Attraktioner, mötesplatser, entréer,
annonseringannonseringannonseringannonsering
Annonsering och skyltning utvecklas och samordnas beträffande form, funktion och
informationsnivå för att öka orienteringen och områdets identitet. Annonsering om
museiparkens utställningar och aktiviteter utförs förutom i direkt anslutning till området även
på andra viktiga platser i staden där en promenad, cykeltur eller  annan färd mot museerna kan
tänkas påbörjas. Exempelvis vid Djurgårdsbron/Strandvägen, vid TV-huset/Valhallavägen,
Karlaplan, Berwaldhallen etc.

Entréer för angöring och parkering med bil och buss annonseras tydligt med skyltning och
symboler längs Djurgårdsbrunnsvägen. För gående och cyklister annonseras museiparken vid
museistråkets början vid Alnarpsträdgården, vid knutpunkter där parkeringar ansluter till
museistråket, vid museiträdgårdarna (se nedan) samt vid museernas entréer. Från
strandpromenaden annonseras museiparken vid Sjöhistoriska och vid gamla brofästet.

Museiträdgårdar anläggs i anslutning till varje museums restaurang/café. Trädgårdarna
utformas efter de olika platsernas förutsättningar med olika grad av grönska och fungerar som
attraktiva utställnings- mötes- och viloplatser som även lockar förbipasserande flanörer.

Utställningsytor med plats för större utomhusutställningar och aktiviteter finns i parken längs
museistråket, på Tekniskas södra gård, framför Tekniska och i Etnografiskas trädgård

Aktivitets- och experimentytor för barn (och vuxna) kan lokaliseras i parken väster om
festplatsen och i samband med museiträdgårdarna.

Händelser lockar publik och ger identitet åt museiparken. Dessa kan vara tillfälliga,
exempelvis konserter, festivaler och utställningar. Parken, utställningsytorna och trädgårdarna
ska ge möjligheter för tillfälliga händelser. Permanenta händelser i museiparken ska tåla att
återkomma till och kan vara byggda anläggningar, exempelvis Alnarpsträdgården, större
utställda samlingar eller objekt, exempelvis Öresundsbron vid Tekniska, allmogebåtar vid
Sjöhistoriska eller Sven Hedins Gyllene tempel vid Etnografiska.
Vi föreslår att en lokalisering av Gyllene templet prövas i enlighet med tidigare utrett förslag,
sidoordnat Karl XIV Johans ridväg, i blickfånget från Sjöhistoriska längs södra stallängan.
Prövas bör dock även andra lägen, exempelvis på kullen väster om f.d. underofficersbostaden.


