
 
 
 
 
Till 
Kungl. Djurgårdens förvaltning 
och  
Stockholms stadsbyggnadskontor 
 
Ang Djurgårdens IF:s planer på arena på Östermalms idrottsplats. 
 
Djurgårdens hembygdsförening ställer sig avvisande mot DIF:s planer och 
ansluter sig till Förbundet för Ekoparkens skrivning 201012 07 (bifogas). 
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Agneta Lundström  
Ordförande 
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Djurgårdens IF har föreslagit att en fotbollsarena ska byggas på Östermalms idrottsplats. Vårt 
förbund har inga som helst synpunkter på behovet av en arena för DIF men vi motsätter oss 
att arenan byggs i Kungliga nationalstadsparken. Ett sådant bygge strider mot lagen för 
nationalstadsparken. 
 
Östermalms idrottsplats ligger i Kungliga nationalstadsparken. Det är en idrottsanläggning 
med långa anor. Den invigdes år 1906 av kung Oscar II och är alltså äldre än Stadion. 1931 
uppfördes en huvudbyggnad med en integrerad läktare, omklädningsrum, bastu, 
tävlingssekretariat, klubbrum, servering m.m. Huvudbyggnaden som var i tre plan och ca 80 
meter lång brann ner 1997 och byggdes omedelbart därefter upp igen under överinseende av 
stadsmuseet. Detta gjordes därför att anläggningen är en viktig kulturhistorisk del av den s.k. 
idrottsparken inom nationalstadsparken. Anläggningarna tillhöriga Östermalms IP omges av 
andra anrika och byggnadsminnesförklarade idrottsanläggningar som Tennisstadions C-hall. 
 
Den övergripande bestämmelsen rörande Kungliga nationalstadsparken är att ”ny bebyggelse 
och nya anläggningar [får) komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske 
utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden i övrigt skadas.” (Miljöbalken 4.kap, 7 §) I propositionen (prop. 1994/95:3) 
förtydligas detta: ”Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga 
verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges.”. Däremot medger 
propositionen att ”det bör vara möjligt att bygga om och anpassa befintliga byggnader efter 
verksamhetens behov.” (s. 43) 
 
Den föreslagna fotbollsarenan är inte en ombyggnad utan en ny anläggning. Den behövs inte 
för att den befintliga verksamheten på Östermalms IP ska fungera. Den befintliga 
verksamheten – breddidrott i en anrik miljö – skulle tvärtom skadas. Den verksamheten 
fungerar alldeles utmärkt idag. Mellan 1 och 1½ miljon besök sker per år för att spela fotboll, 
träna friidrott, åka skridsko, delta i löpartävlingar som Stockholm Marathon m.m. 
 
Stockholms stad har i en nyligen antagen (ännu ej lagakraftvunnen) Fördjupad översiktsplan 
för Nationalstadsparken som mål för detta område, som kallas Idrottsparken, angivit att 
”Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer med parker ska bevaras.” (s. 56) 
Större förändringar av Östermalms IP strider därför också mot denna plan. 
 
Vi inom Förbundet för Ekoparken med ca 50 medlemsföreningar vill med detta brev upplysa 
Ers Majestät om att vi ser mycket allvarligt på förslaget att med en fotbollsarena etablera en 



helt ny verksamhet i parken till priset av en förintad kulturmiljö, därtill en mycket populär 
rekreationsmiljö. Vi avser att med lagliga medel motsätta oss DIF:s fotbollsarena på 
Östermalms IP. Lagen för Kungliga nationalstadsparken förlorar helt sin roll att skydda 
området för allsköns exploateringar om en dylik anläggning tillåts på denna plats. Vi skulle 
uppskatta att få informera Ers Majestät om hur vi ser på lagen vid ett personligt möte. 
 
 
Högaktningsfullt, 
 
 
 
Richard Murray 
ordförande 
 
 
 
 


