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Yttrande om besökscentrum för södra Djurgården och 
Nationalstadsparken 
 

- Yttrande 
 
Nätverket YIMBY ser det som mycket positivt att staden nu tar ett helhetsgrepp på entrén till 

djurgården, en av Stockholms populäraste och viktigaste tillgångar för evenemang och friluftsliv med 

cirka 10 miljoner besökare årligen. 

 
Vi delar fullt ut stadens analys av behovet av en tydlig entré som kan välkomna besökare till området. 

YIMBY instämmer i planbeskrivningens analys av planområdets nuvarande status, och välkomnar en 

uppstädning och förtydligande av parkmiljön inom det aktuella området. Vi ser gärna, som föreslås i 

planbeskrivningen, att träden gallras så att området blir mindre skuggigt och kan uppfattas som mer 

inbjudande och sammansatt. 

 

Vi ser mycket positivt på planerna att flytta Galärvarvsvägens infart söderut för att samordna 

infarterna för de olika verksamheterna i området. Det skapar en trivsammare och mer sammanhållen 

gatubild och en trivsammare parkmiljö. 

 
Även planerna på en omgestaltning av Djurgårdsvägen ser vi som mycket positiva och vi ser gärna att 

den plan med en ihopsamling av fordons- och spårtrafik till Djurgårdsvägens mitt som föreslås 

genomförs. På den illustration som visas på planbeskrivningens fjärde sida illustreras spårvägen på en 

gräsbesådd banvall. Vi ser mycket gärna att denna illustration får bli representativ för faktisk 

utformning. Gräsbesådd banvall för spårvägen skapar en trivsam gatumiljö och förhindrar också att 

andra fordon utnyttjar det utrymme som är reserverat för spårvägen. Det tillför också på ett effektivt 

sätt grönska i gaturummet utan att ta onödigt utrymme i anspråk. 

 

Vad gäller själva byggnaden ser vi det som viktigt att den utformas och planeras på ett sätt så att den 

kan fungera bra både sommar- och vintertid. YIMBY ser gärna att staden aktivt arbetar för att tillföra 
mer aktivitet till Djurgården även vintertid. (Här är den planerade utbyggnaden av Cirkus ett exempel 

på ett projekt som vi ser mycket positivt på). 

 

De skisser på den nya byggnaden som vi har tagit del av i de utställda dokumenten övertygar inte. 

Byggnaden upplevs som ganska intetsägande i sitt formspråk och det finns skäl att fråga sig om det 

inte bör läggas ett större arkitektoniskt arbete på en välkomstbyggnad för en av Stockholms absolut 

största turistattraktioner. 

 

YIMBY föreslår att byggnadens arkitektoniska utformning får ta ett av två möjliga spår. Det ena 
spåret är att arbeta med Djurgårdens historia och där kanske ansluta till ett formspråk som anspelar 

på Stockholmsutställningen 1897, med en arkitektur som kan ses som typiskt "Djurgården".  

Det andra spåret är att arbeta med ett modernt arkitektoniskt formspråk där vår tids arkitektur får 



synas. Det aktuella förslaget misslyckas med detta och anspelar snarare på 1990-talets arkitektoniska 

formspråk. 

 

Som illustrativt exempel på ett mer modernt formspråk har YIMBY tagit fram ett förslag på en mycket 

publik byggnad som domineras av glas och transparens. Som inspiration till byggnaden kan nämnas 

Louvrens Glaspyramid i Paris och Apples kända butik i glas på Fifth Avenue i New York. 

 

 
Apples butik på Fifth Avenue i New York. Foto: Anders Gardebring 

 

 



Vi tänker oss en byggnad som får grönska också inuti och som förlänger Djurgårdens grönska in i 

byggnaden. Vintertid blir den upplysta kuben med sin året-runt-grönska en varmt inbjudande plats 

som också anspelar på det som Djurgården är mest känt för under sommarmånaderna. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Illustrationer: Patric Nilsson/YIMBY 

 

De visionsbilder som YIMBY har tagit fram ska inte ses som slutgiltiga förslag, utan som idéstudier 

som kan bearbetas vidare. 

 
 



- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3600 personer, med åsikter över hela det politiska 

spektrumet som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om 

stadsmässighet, miljö, effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom 

arkitektur, mer levande gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få 

vara just stad. 

 

Vi har en hemsida på: 

http://www.yimby.se/ 

 
Kontaktperson för detta yttrande är: 

 

Anders Gardebring 

Strindbergsgatan 44 

115 31 Stockholm 

Epost: anders@yimby.se 


