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Djurgården 1:38, Beckholmen, förslag till 
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Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om att 
renodla och minska de föreslagna volymerna på öns västra sida, 
minimera kaj- och brygganläggningar samt värna öns geomorfologi. 
 
Ledamot E Jermsten reserverade sig mot beslutet. 

Ärendet  
Föreliggande förslag syftar till att uppföra ny bebyggelse på 
Beckholmen i syfte att säkra fortlevnaden av nuvarande 
varvsverksamhet som pågått sedan mitten av 1800-talet. 
Knäckfrågan i förslaget är att tillmötesgå verksamhetens behov 
samtidigt som förändringarna ska ske med hänsyn till stadsbild och 
kulturvärden. Planförslaget innehåller en byggrätt för verkstadshall i 
tre volymer på västra Beckholmen och på öns östra sida medges ett 
flertal mindre byggnader för varvsverksamhet samt verksamhet med 
maritim anknytning. Förslaget innehåller även en utvidgning av 
Gustav V:s docka samt utfyllnader av Beckholmen för att 
möjliggöra kaj- och brygganläggningar i vattnet. 
 
Beckholmens exponerade läge innebär stor synlighet i stadsbilden 
såväl på avstånd som på nära håll och förslaget kommer 
oundvikligen att innebära negativ påverkan på stadsbild och 
kulturmiljö. Samtidigt är Beckholmen det sista kvarvarande levande 
båtvarvet i Stockholm med tillräcklig kapacitet för att reparera och 
underhålla större fartyg i torrdockor. Det kulturhistoriska värdet i att 
Beckholmen fortsätter att vara en levande miljö väger därför tungt. 
Finnboda och Ekensberg är idag bostadsområden och Mälarvarvet 
har en annan inriktning. Om inte även Beckholmen på sikt ska bli 
ett minnesmärke över en svunnen tid är det angeläget att 
verksamheten ges förutsättningar att leva vidare. Det finns också ett 
pedagogiskt värde för kommande, alltmer digitala generationer att 
det finns stadsnära verksamheter som syns och hörs.  
 



 
 

Remissyttrande 
Sida 2 (2) 

 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 
 
10535 Stockholm 
Telefon 0850829766 
Växel 08-50829000 
susanne.hoglin@stockholm.se 
stockholm.se/skonhetsradet 

 

Den nuvarande ganska röriga miljön kan med fördel ersättas med en 
mer sammanhållen bebyggelse men med detta sagt vill 
Skönhetsrådet understryker att de tillkommande volymerna måste 
bearbetas och hållas nere i skala så mycket som det bara går. Detta 
gäller även utfyllnader av ön samt de föreslagna kaj- och 
brygganläggningarna som också måste minimeras. Beckholmens 
form har ett stort historiskt värde och morfologin är viktig att 
bevara. Den stora frågan är hur mycket av den föreslagna 
förändringen som är absolut nödvändig för varvsverksamhetens 
kontinuitet och vid den punkten bör förslagets utbredning stanna. 
Vad gäller gestaltningen av tillkommande bebyggelse kan den 
föreslagna varvshallens samtliga volymer med fördel förses med 
träfasad färgsatt i en traditionell röd slamfärgskulör med sockel av 
rött tegel. Att variera de olika volymerna med avvikande kulör och 
material är enligt rådets mening olämpligt. Istället för att bidra till 
variation skapas ett oroligt helhetsintryck.  
 
Växtligheten på Beckholmen som dessvärre till stora delar försvann 
i samband med den stora saneringen 2011 – 2014 är kulturhistoriskt 
mycket intressant eftersom unika växter har kommit in med barlast 
av sand under 1800-talet. Att flera av dessa växter har återplanterats 
på ön är mycket glädjande, t.ex. spetsfingerört som bara finns på 
sex platser i Sverige. Om mindre utfyllnader av ön är nödvändiga 
förordar rådet därför att använda fyllnadsmassor från Beckholmen 
framför fyllnadsmassor hämtade från annat håll. Även om många av 
arterna inte har påträffats på många decennier kan jordlagren 
innehålla spår av växter eller fröer.  
 
Det är positivt att den centralt belägna kullen med sitt gångstråk 
kring stenvillan planläggs som park så att allmänhetens tillträde till 
ön säkras. Ett levande och aktivt hamnliv och en varvsverksamhet 
som fungerar i vår tid är enligt Skönhetsrådets uppfattning 
angeläget att värna och därför tillstyrker rådet förslaget med 
ovanstående kommentarer. 
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