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Efter att ha tagit del av rubricerat planförslag vill Djurgårdens Hembygdsförening (Dhf) som sin 
mening framföra att vi delar Vasamuseets och stadsbyggnadskontorets bedömning att en 
utökning av museets entréfunktioner är nödvändig med hänsyn till den stora tillströmningen av 
besökare till museet. Dhf anser att det framlagda förslaget på ett bra sätt har löst den vanskliga 
uppgiften att i den känsliga Galärvarvsparken rymma de 1.600 m2 på vilka den nu framlagda 
planen baserats. Vi har då utgått från att det byggnadsprogram som utgjort underlag för förslaget 
varit föremål för överväganden, så att inte ytterligare utbyggnader visar sig nödvändiga. 
 
Eftersom den tillbyggnad av museet som det framlagda detaljplaneförslaget skall möjliggöra 
medför att delar av det befintliga vägnätet i Galärparken måste förändras, så har Statens 
Fastighetsverk beslutat att omarbeta och förnya parkens vägnät  i syfte att åstadkomma en bättre 
trafikföring. I detta arbete har man samarbetat med Kungl. Djurgårdens Förvaltning.  
 
När det gäller de föreslagna förändringarna i Galärparkens vägnät och parkytor menar vi att de 
kräver en bättre introduktion, motivering och redovisning än vad som ges i översända 
handlingar. Eftersom dessa förändringar till största delen ligger utanför planområdet, bör det 
vara möjligt att behandla dem i annan ordning än vad som gäller förslaget till detaljplan. De här 
redovisade förändringarna bör därför tillsammans med de planer som gäller för den nya 
entrébyggnaden till Djurgården sammanställas i en särskild handling, en situationsplan för 
Galärparken, där alla i parken befintliga byggnader med uppskattade trafikmängder och andra för 
planeringen väsentliga programuppgifter samt övriga målpunkter, såsom entrévägarna till 
anslutande gator, utgör ett redovisat underlag. Enligt Dhf’s mening utgör en sådan plan, efter 
eventuellt erforderligt godkännande av stadsbyggnadsnämnden, ett nödvändigt dokument för 
beslut om och skydd av Galärparkens av allt fler besökare flitigt nyttjade vägnät och grönytor.    
 
Dhf vill emellertid redan här framhålla att vi helt avvisar tanken på att tillskapa en ny bilväg i 
parken genom en bro utanför den befintliga slussporten till Vasamuseets docka. En bro i detta 
läge förminskar påtagligt det historiska och arkitektoniska värdet av museets placering. Dhf 
menar att man måste acceptera att det inte är möjligt att med bil ta sig från ytorna norr om 
Vasamuseet, (kring Junibacken och restaurant Josefina) genom parken till ytorna söder därom 
(hamnen för gästande fritidsbåtar och Galärskjulen) samt vidare till Falkenbergsgatan.  
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