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1. Bakgrund och syfte Södra Djurgården har sedan senare delen av 1800-talet varit 
Stockholms nöjescentrum och har i dag 15 miljoner besökare årligen. 
Ön utgör ett viktigt besöksmål för de som bor i närområdet och för de 
som kommer till Stockholm från hela världen.

Södra Djurgården förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning 
(KDF) som har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda 
dispositionsrätt till Djurgården. I uppgiften ingår att värna och vårda 
områdets unika natur- och kulturminnen, samt att fortsatt utveckla 
det till huvudstadens främsta rekreationsområde för stockholmare 
och besökare. KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att 
förbättra och försköna Djurgården. KDF är, genom sin parkavdelning, 
väghållare och svarar för drift och underhåll av parker, trädgårdar, 
vägar och belysning i området. Kungliga Djurgårdens Intressenter 
(KDI) samlar attraktionerna på Djurgården. Museer, konsthallar, 
nöjesetablissemang, restauranger, service- och trafikföretag samverkar, 
utvecklar och stärker Djurgården som besöksmål. 

Evenemangsparken är det område där flertalet av de stora attraktionerna 
samlas och här finns många av de trafikutmaningar som utreds. 
Evenemangsparken är till ytan relativt stor (cirka 85 ha av totalt 279 ha 
på hela Södra Djurgården) och kan ta hand om stora besöksvolymer. 
Dock finns det ett antal flaskhalsar i infrastrukturen både inom 
parken och på vägen dit. Till Evenemangsparken finns endast en bro, 
Djurgårdsbron. I realiteten finns två gångbroar och två bilbroar till 
hela ön. Båtförbindelserna utgör en mycket viktig transportväg till 
området. 

Frågan om områdets trafikförsörjning har diskuterats i många år 
och många utredningar har tagit fram. En stor utmaning ligger i att 
problem och behov varierar beroende på säsong och tid på dygnet.
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En viktig framgångsfaktor för det fortsatta arbetet är att KDI 
tillsammans med KDF tagit fram en vision om ett bil- och fossilfritt 
Djurgården. En gemensam viljeyttring skapar förutsättningar för 
att hitta hållbara lösningar. I visionen ingår att vara en förebild i en 
tid av omställning och att ett bil- och fossilfritt Djurgården ska leda 
till förbättrad tillgänglighet och att framtidens mobilitetslösningar 
återfinns här.

Hela utredningsområdet ligger inom Nationalstadsparken vilket 
innebär att alla förändringar måste ske med hänsyn till den känsliga 
miljön och lagstiftningen. Nya lösningar måste bygga på prioritering, 
effektivisering och mindre justeringar i den fysiska miljön.

1.1. Uppdraget

Iterio har fått i uppdrag av KDI och KDF att utreda hur visionen om 
ett bil- och fossilfritt Djurgården kan uppfyllas. Utredningen syftar 
till, att utifrån analyserade brister i dagens trafikstrukturer, föreslå 
strategiska och fysiska åtgärder på kort och lång sikt.

1.2. Avgränsning

Utredningsområdet utgör de västra delarna av södra Djurgården 
omfattande Evenemangsparken och Rosendal, samt Museiparken 
norr om Djurgårdsbrunnsviken. Ur ett helhetsperspektiv går det inte 
att helt bortse från närområdet varför utredningen även omfattar ett 
större influensområde.

I utredningsarbetet har det inte ingått någon förankring med parter 
utöver KDI och KDF. Utredningen omfattar dock alla trafikslag och 
till viss del även områden utanför KDF:s förvaltning och utgör en 
grund för vidare gemensamt arbete.

1.3. Metod

Intervjuer med aktörer i området har varit en primär del av 
nulägesanalysen. Urvalet har skett på ett sätt för att införskaffa 
kunskapen om hur området fungerar och vilka de största bristerna 
är. På grund av Coronapandemin har det tyvärr inte varit möjligt att 
studera representativa folkströmmar och trafikrörelser på plats.

Figur 1  Utredningsområdet inklusive projektets influensområde. Streckad linje 
markerar Kungliga Nationalstadsparken.
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2. Planeringsförutsättningar Kungliga Djurgårdens förvaltning, KDF, har som huvuduppgift 
att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården. 
Uppgiften omfattar att värna om det historiska kulturlandskapet, vårda 
den befintliga naturen, se till framtida behov och anpassa området till 
människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö. 

På delar av området vid Liljevalchs konsthall och Falkenbergsgatan 
förvaltas marken av Stockholms stad som där står för väghållning och 
drift.

Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI, samlar attraktionerna 
på  Djurgården och arbetar utifrån gemensamma värderingar som 
grund för att utveckla och stärka Djurgården som besöksmål. KDI 
arbetar strategiskt med samordning av det gemensamma arbetet kring 
hållbarhet, infrastruktur, marknadsföring och gemensamma aktiviteter. 



7

2.1. Styrande dokument

Riksintresse

Stockholms innerstad med Djurgården utgör ett område av riksintresse, 
präglad av funktionen som landets politiska och administrativa 
centrum med goda förutsättningar för handel, samfärdsel och försvar. 
Utvecklingen inom stadsplane- och byggnadskonsten har fått väl 
representerade historiska uttryck med betydelse för det nationella 
kulturarvet.

Kungliga nationalstadsparken

Området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården inrättades 
som nationalstadspark 1995 som ett särskilt skydd i miljöbalken. 
Inom Nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar 
tillkomma och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång 
i parklandskap eller naturmiljö och utan att natur- och kulturvärden 
i övrigt skadas. Skyddet syftar till att i ett långsiktigt perspektiv 
hindra en kontinuerlig exploatering av det historiska landskapet. I 
Länsstyrelsens Vård- och utvecklingsplan beskrivs bl.a. delområdet 
Västra Djurgården, Evenemangsparken, som ett av Stockholms allra 
viktigaste besöksmål med internationell jämförelse som fortsatt skall 
utvecklas. Vidare anges även att Museiparken ska med sina museer, 
evenemang och parkstråk utgöra ett viktigt besöks- och turistmål.

Stockholms översiktsplan

Stockholms översiktsplan från 2018 talar om strategier för att stärka 
det centrala Stockholm, att satsa på attraktiva tyngdpunkter, koppla 
samman stadens delar och främja en levande stadsmiljö i hela staden. I 
planen pekas Södra Djurgården ut med viktiga natur- och kulturvärden 
som är viktiga att värna och utveckla vidare, samt att ny bebyggelse kan 
stärka Djurgårdens attraktioner. Planen pekar även ut kopplingarna till 
Norra Djurgården och Östermalm som strategiska samband viktiga 
för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Kopplingarna 
kan innebära olika typer av åtgärder som att utveckla stadsrum med 
byggande, parkstråk, aktivitetsstråk, målpunkter och omvandlande av 
gator.

Kungliga Djurgården ingår även i fördjupningen av översiktsplanen 
som antogs 2009. I denna nämns bl.a. att trafiknätet fortsatt ska 
utvecklas med hänsyn till en effektivt fungerande stad och region. 
Alla åtgärder behöver beakta Nationalstadsparkens, och alla de olika 
delarna, särskilda värden och förutsättningar.

Figur 2  Urklipp från Stockholms översiktsplan 2018. Kungliga Nationalstadsparken är 
markerat som skyddat område. Källa: Stockholms stad.
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Framkomlighetsstrategin

När befolkningen växer i Stockholmsregionen ökar resandet. 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har antagit en 
framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 för att visa på möjliga 
avvägningar och prioriteringar i trafiken för att nå ett mer hållbart 
resande. Mest kapacitetsstarka färdmedelssätt är gång, cykel och 
kollektivtrafik med hög beläggning.

Cykelplan

Cykelplanen har sin utgångspunkt i framkomlighetsstrategin där 
delarna som rör cykeltrafiken konkretiseras och förtydligas med 
tonvikt på insatser som ökar andelen cyklister i staden. Djurgårdsvägen 
pekas ut som ett huvudcykelstråk i planen. Angränsande Strandvägen 
pekas ut som ett pendlingsstråk med åtgärdsfokus på breddning och 
förbättring i korsningen med Djurgårdsbron.

Gångplan

Gångplanen har även sin utgångspunkt i framkomlighetsstrategin med 
syfte att bl.a. presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm 
och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor. I gångplanen 
pekas sträckan Norra Djurgårdsstaden – Brommaplan ut som en viktig 
förbindelse där Djurgården angränsar med goda gångkopplingar. Även 
förbättringar av rekreationsstråk, både i gatu- och parkmark, ingår som 
åtgärd i handlingsplanen för en attraktivare gångmiljö.

Vision om bil- och fossilfritt Djurgården

I samverkan driver KDI frågan om en långsiktig hållbar utveckling 
på Djurgården. Den växande besöksnäringen står inför stora 
utmaningar och Djurgården tar gemensamt ansvar och arbetar för 
att tiden av utveckling ska vara en tid av omställning. Arbetet sker 
genom kunskapsdelning för att höja lägstanivån och genom ett samlat 
agerande för att ligga i framkant och vara pådrivande i utvecklingen i 
ambitionen om att skapa ett bil- och fossilfritt Djurgården. Det arbete 
som nu görs av aktörerna på Djurgården bidrar till att förverkliga 
målen i gång- och cykelplan. Genom förverkligande av visionen finns 
möjlighet att skapa en plats där de båda planerna tillämpas full ut.

Figur 3  Urklipp från framkomlighetsstrategin och dess prioriteringsordning för 
kapacitetsstarka färdmedel. Källa: Stockholms stad.
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Figur 4  Pågående planer och projekt i Evenemangsparken i utredningsområdet.
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2.2. Omkringliggande projekt

Konsthallen 1

Konsthallen 1 är beläget vid hörnet till Falkenbergsgatan och 
Djurgårdsvägen. På platsen ligger idag Liljevalchs konsthall och 
restaurang Blå Porten. Konsthallen byggs ut med en tillbyggnad, 
Liljevalchs+, och restaurang Blå Porten renoveras. Tillbyggnaden 
placeras intill Falkenbergsgatan där det tidigare låg en parkeringsplats.

Liljevalchs+ kommer innehålla en säkerhetsklassad och klimatanpassad 
konsthall för små och stora utställningar, en restaurang, en butik och en 
ny entré från Falkenbergsgatan för att således förändra gatans karaktär 
till att bli mer levande.

Tillbyggnaden och renoveringen beräknas färdigställas och invigas 
under sensommaren 2021.

Konsthallen 15 m.fl.

Planområdet omfattar fastigheterna Konsthallen 2 och 15 i hörnet 
på Allmänna gränd och Djurgårdsvägen, samt Hasselbacken. 
Fastigheterna ägs av Stockholms stad respektive KDF, och har upplåtits 
till 3Entertainment genom tomträttsavtal respektive arrende. Inom 
planområdet finns sedan 2013 ABBA The Museum med restaurang 
och Pop House Hotel. Planförslaget syftar främst till att vidareutveckla 
hotell-, restaurang- och nöjesverksamheten genom att införliva 
Konsthallen 15 och genom att bygga ut dagens Hasselbacken. Under 
planskedet kommer angöring, leveranser och parkering av cykel och 
motorfordon utredas.

Samråd ägde rum mars-maj 2021 och planen förväntas antas under 
2022.

Liljevalchs torg

I samband med Liljevalchs utbyggnad, Liljevalchs+, på fastigheten 
Konsthallen 1 ska Stockholms stads trafikkontor anlägga ett nytt 
torg på yta som tidigare nyttjades som parkering. Torget ges en god 
gestaltning för att bli en attraktiv plats, samt att det även ska hantera 
konstleveranser, sophämtning, dagvatten, gångtrafik och tillfälliga 
utställningar. För att möjliggöra detta kommer Falkenbergsgatan till 
viss del byggas om. 

Det nya torget har planerad byggstart i juni 2021.

Spårväg City

Planeringen för en utbyggnad av Spårväg City till Ropsten vilar för 
närvarande. Trafikförvaltningen har i nuläget inget uppdrag att driva 
projektet vidare men samtidigt har både regionen och staden uttryckt 
att pågående planering längs sträckan inte ska omöjliggöra en framtida 
utbyggnad av spårvägen.

Gång- och cykelbro till Strandvägen

Framkomligheten över Djurgårdsbron är tidvis mycket ansträngd 
vilket lett till förslag om att anlägga en ny gång- och cykelbro. Behovet 
av en ny bro identifierat redan på 70-talet då Galärparken återställdes 
efter att flottans verksamhet avflyttat. Stockholms stads trafikkontor 
föreslog i ett inriktningsbeslut från 2014 att en utredning kring två 
alternativ för ny bro tas fram, ett med en öppningsbar bro och ett med 
en fast bro. Planen är att den nya gång- och cykelbron ska förbinda 
kajerna utmed Strandvägen med Junibacken på Djurgården. I stadens 
budget för 2021 fick Trafikkontoret i uppdrag att påbörja denna 
utredning, samt även studera finansieringen. Arbetet påbörjades våren 
2021.
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Skeppsholmsviken 6 m.fl.

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Evenemangsparken 
och ägs till största delen av Gröna Lund. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en komplettering av Gröna Lunds tivoli genom att dagens 
parkeringsplats åter blir ett nöjesfält och därmed ånyo en attraktiv 
publik plats. Planen medger bebyggelse längs Falkenbergsgatan och 
Allmänna gränd samt ett allmänt torg vid färjeläget för minskad 
trängsel och en allmän brygga utmed vattnet.

Befintlig markparkering (229 platser) försvinner och ersätts inte för 
besökare men möjlighet till parkering för personer med rörelsehinder 
säkerställs. Cirka 350 cykelparkeringsplatser planeras vid Lilla 
allmänna gränd. Leveranser och sophantering på Lilla allmänna gränd 
föreslås ske via sopsug och i underjordiskt garage för att ge plats till bl.a. 
cykelparkering. Möjlighet till uppställningsplatser för lånecykelsystem 
kommer finnas.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2020 
men överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde 
detaljplanen i maj 2021. Beslutet har överklagats till Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Skeppholmsviken 9 m.fl.

Planområdet omfattar fastigheten Skeppsholmsviken 9 m.fl. På platsen 
låg tidigare vattenmuseet Aquaria och idag används den för befintlig 
spårvagnsdepå.

Planens syfte är att medge tillfälligt planstöd för spårvagnsdepån och 
för en anläggning för ny restaurang och konferens. 

Tiden för användningen är högst 10 år från det att planen vunnit laga 
kraft då staden ser att marken senare ska användas för besöksändamål 
såsom museum och/eller konsthall. Komplement med mindre butiker 
och restauranger medges.

Planen syftar även till att skapa en ny allmän tillgänglig brygga i vattnet 
och ett nytt publikt område vid vattnet. Bryggan är tänkt att kopplas 
ihop med planerad brygga inom planen för Skeppsholmsviken 6 m.fl 
för att möjliggöra gångpassage till färjeläget vid Allmänna gränd. 
Cykelparkering föreslås anordnas norr om spårområdet med plats för 
cirka 30 cyklar. 

Planen vann laga kraft 29 juni 2019.

Figur 5  Planområdet för Skeppsholmsviken 6 m.fl.
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3. Nulägesanalys
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Utredningsområdet utgör de västra delarna av södra Djurgården 
omfattande Evenemangsparken och Rosendal, samt Museiparken 
norr om Djurgårdsbrunnsviken. Genom Evenemangsparken och 
österut på Södra Djurgården löper Djurgårdsvägen som områdets 
enda större lokalgata för samtliga trafikanter med kopplingar till 
innerstaden i nordväst. Norrut ligger bl.a.  Ladugårdsgärdet - 
Kaknäs med brokopplingar över Djurgårdsbrunnsviken/-kanalen. 
Via vattenvägarna nås stora delar av Stockholms innerstad med 
Nybrokajen, Kungsträdgården, Gamla Stan, Slussen samt även Nacka 
och Hammarby Sjöstad söderut och Lidingö och Ropsten österut. 

Evenemangsparken är en av de mest välbesökta evenemangsparkerna i 
världen med en koncentration av nöjesattraktioner, kultur och natur. 
Gröna Lund, Skansen, Cirkus, Nordiska museet, Vasamuseet och 
ABBA-museet/Pop House utgör en andel av de större målpunkterna i 
området. Mätningar genomförs för att beräkna hur många som årligen 
besöker Evenemangsparken och uppskattningsvis besöker cirka 15 
miljoner människor årligen hela Södra Djurgården inkl. Museiparken. 
Cirka hälften av dessa bedöms besöka Evenemangsparkens och 
Museiparkens målpunkter och övriga besöker parken i rekreativt syfte. 
Verksamheterna lockar besökare året om, men har en tydlig högsäsong 
under sommarhalvåret. Genom en växande besöksnäring och de 
investeringar som sker förväntas besöksantalet öka.

En stor andel av antalet besökare har sin hemvist i Stockholm och 
Stockholms län. Detta påverkar färdmedelsfördelningen i hur besökare 
väljer att ta sig till och från Djurgården där de allra flesta väljer att åka 
kollektivt. En stor andel väljer även att gå och cykla. Endast en mindre 
andel sett till det totala antalet besökare väljer att besöka Djurgården 
med bil.
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Lund
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Figur 7  Målpunkter kategoriserade efter verksamhet.
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3.1. Trafikscenarier

Initialt har tre scenarier identifierats som ger olika problembilder 
av trafiksituationen inom utredningsområdet. De tre identifierade 
scenarierna är vardagar, helger/semesterdagar och evenemangstillfällen.

Vardagar

Vardagar definieras som måndagar till fredagar under höst, vinter 
och vår då aktiviteten är relativt låg i Evenemangsparken och vid 
Museiparken. De verksamheter som är igång är främst museer, service, 
hotell och restaurang med lugna besöksströmmar. Vardagsresor 
för ärenden och leveranser till olika verksamheter flyter på bra utan 
att orsaka några större problem. Trafiken i stort flyter på med god 
kapacitet och framkomlighet. 

Under dessa tider behöver det goda trafiksystemet upprätthållas och 
tillgodose nödvändig trafik till verksamheter och boende.

Helger/semesterdagar

Helger och semesterdagar definieras som lördagar, söndagar, 
helgdagar, övriga lovdagar samt hela semesterperioden då människor 
är lediga och turismen når sin topp. Förutom de verksamheter som är 
i gång hela året genererar även de större verksamheterna som Gröna 
Lund och Skansen mer trafik. Situationen i Evenemangsparken 
domineras av många gående och cyklister men också av stora flöden 
privata bilar, taxibilar och turistbussar. Situationen är ofta kaotisk och 
framkomlighetsproblemen är bitvis stora i området. Kollektivtrafiken 
kör med full kapacitet men räcker inte till vid de största besökstopparna 
och vid verksamheternas öppning och stängning.

Under dessa tider behöver en hårdare prioritering mellan trafikslagen 
göras. Trafikförsörjningen föreslås utgå från gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, för att en god trafikmiljö ska kunna uppnås och 
framkomligheten för trafik till verksamheter och boende säkerställas. 
Det är även viktigt att kapacitet tillförs i kollektivtrafiken.

Evenemangstillfällen

Scenariot definieras av eftermiddagar/kvällar med event på Gröna 
Lund, Skansen eller Cirkus. Tillfällen med samtida event på alla tre 
kan förekomma. Problem uppstår i viss mån när besökare ska ta sig till 
Djurgården, men framförallt efter avslutat event, då många besökare 
ska lämna området på kort tid. Trafiksituationen är ofta mycket 
ansträngd med höga trafikflöden för samtliga trafikslag. Kapaciteten 
i systemet är otillräcklig och det kan vara svårt att ta sig till/från 
Djurgården. Situationen på Djurgårdsvägen, Allmänna gränd och 
Hazeliusbacken är kaotisk med många angörande motorfordon som 
minskar framkomligheten och äventyrar trafiksäkerheten. 

Även under dessa tider behövs en utökad kapacitet i kollektivtrafiken 
samt en hårdare prioritering göras mellan trafikslagen för att uppnå 
en tillfredsställande trafiksituation där framkomligheten för trafik till 
verksamheter och boende säkerställs.
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Figur 8  Påstigande gäster vid kajplats Allmänna gränd en majdag 2021.
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3.2. Gångtrafik

Området lockar årligen stora gångflöden där de största gångflödena 
är koncentrerade till Djurgårdsbron, Djurgårdsvägen och Allmänna 
Gränd. Inom 15 minuters promenad från Djurgårdsbrons fäste nås  
stora delar av Evenemangsparken samt Karlaplan och Nybroplan som 
är viktiga knutpunkter.

Från Strandvägen, utmed Djurgårdsvägen samt på anslutande 
lokalgator löper gångbanor med en generell bredd på cirka 2,5 meter. 
Separering mellan gång och cykel varierar utmed sträckorna mellan 
linjemålning, kantsten och grönremsa. I högtrafik är gångytorna 
underdimensionerade och trängsel uppstår. De största flaskhalsarna 
för gående är Djurgårdsbron inklusive korsningen mot Vasamuseet, 
Allmänna gränd samt Djurgårdsvägen mellan Allmänna gränd och 
Skansens huvudentré. 

Runtom på Södra Djurgården finns gena och finmaskiga parkstråk, 
vanligtvis grusbelagda med en bredd på cirka 3,5 meter. Parkstråken 
utmed vattnet vid Galärparken och Lejonslätten utgör de viktigaste 
parkstråken med attraktiva vistelsevärden. Gångstråket längs med 
vattnet mellan Djurgårdsbron och Allmänna gränd brister dock i 
kontinuitet. 

Gatorna kring Gröna Lund utgör mindre kvartersgator med smala 
gränder och kopplingar ner till kajer och Beckholmen. Falkenbergsgatan 
utgör en koppling mellan parkstråket, Djurgårdsvägen och Allmänna 
gränd men på sträckan saknas tydliga lämplig infrastruktur.

År 2019 invigdes Folke Bernadottes bro för gångtrafik över 
Djurgårdsbrunnsviken till Museiparken vilket har skapat en alternativ 
entréväg, framförallt till området runt Rosendal. 

Museiparken är väl försörjd med gångstråk i alla riktningar. Från 
Djurgårdsbron finns stråk via Djurgårdsbrunnsvikens stränder och 
Folke Bernadottes bro samt via Strandvägen/Djurgårdsbrunnsvägen. 
Norrut finns en mängd olika gångvägar över Ladugårdsgärdet mot 
Lindarängsvägen och Valhallavägen.

Figur 10  Folke Bernadottes bro mellan Museiparken och Rosendals.
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3.3. Cykeltrafik inklusive elsparkcykel

Cykelflödena till Södra Djurgården är stora sommartid och 
konkurrensen om cykelytorna har ökat på senare år i och med 
introduktionen av elsparkcyklar. Cykelflödena är i huvudsak 
koncentrerade till Djurgårdsbron och Djurgårdsvägen. Cykel får 
endast ledas över den nyöppnade Folke Bernadottes bro, kopplingen 
bedöms dock utgöra en viktig alternativ entré även för cyklister.

Djurgårdsvägen pekas ut som huvudstråk i Stockholms stads 
cykelplan. Huvudstråket ansluter till pendlingsstråken på Strandvägen 
och Karlavägen norrut. Längs huvudstråket är infrastrukturen av 
varierande kvalitet och karaktär. Det är en blandning av cykelbanor 
och cykelfält med bredder på cirka 1,5 – 2,25 meter. Stundtals upphör 
även cykelfälten vilket försämrar både framkomlighet och säkerhet. 
Totalt sett är lösningen underdimensionerad och har låg standard sett 
till trafiksäkerhet och trygghet. På övriga lokalgator är cykel hänvisad 
till blandtrafik. Stundtals är utrymmet i körbanan otillräckligt då 
cyklister hamnar mellan spår och kantsten vilket kan leda till olyckor. 
Cykel tillåts utmed parkstråken men sker på de gåendes villkor och 
trafikslagen är ej separerade. 

Museiparken försörjs främst av cykelstråk längs med 
Djurgårdsbrunnsvägen. Stråket går dubbelriktat längs med gatans 
södra sida fram till Villa Källhagen där det växlar över till den norra 
sidan fram till Museiparken. Det är även möjligt att fortsätta i 
blandtrafik via infarten till Villa Källhagen och vidare på gemensam 
gång- och cykelbana mot parkeringen vid Sjöhistoriska museet.

Cykelparkering saknas eller är underdimensionerad i anslutning 
till de flesta av områdets målpunkter. Större delen av de befintliga 
cykelparkeringarna saknar möjlighet till ramlåsning och väderskydd. 
Anordnade platser för elsparkcyklar saknas och leder ofta till 
framkomlighetsproblem på gång- och cykelbanor i området. 
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Figur 11  Bristande framkomlighet för cyklister utanför Pop House p.g.a pollare. Figur 12  Befintlig cykelparkering nedanför Cirkus och Skansen.
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3.4. Kollektivtrafik

Majoriteten av de som besöker Södra Djurgården reser kollektivt med 
spårvagn-, buss eller båt. 

Spårväg City (linje 7) och buss 67 trafikerar Djurgårdsvägen. Totalt 
finns sex hållplatser på Södra Djurgården samt ytterligare två på 
Strandvägen och Narvavägen i Djurgårdsbrons närhet. Mellan 
Djurgårdsbron och Skansen finns kollektivtrafikkörfält men över 
Djurgårdsbron saknas reserverat körfält i riktning mot Djurgården.

Under högtrafik går Spårväg City i 6-minuterstrafik och 
busslinje 67 i 10-minuterstrafik. Vändspår för spårvagnen finns 
på Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, samt vid Skansen och 
Waldemarsudde. Djurgårdslinjen trafikeras även av museivagnar på 
linje 7N till Norrmalms torg.

I högtrafik försörjs Museiparken av busslinje 69 som går i 
11-minuterstrafik. Trafikförvaltningen planerar att förlänga linje 69 
från Kaknästornet till Djurgårdsbrunn vilket kräver en ny vändyta.

Allmänna gränd trafikeras av Djurgårdsfärjan (linje 82) som trafikerar 
Slussen - Allmänna gränd - Skeppsholmen och linje 80 som trafikerar 
sträckorna Nybroplan - Ropsten via bl.a. Nacka strand. I högtrafik går 
Djurgårdsfärjan i 10-minuterstrafik och linje 80 i 30-minuterstrafik. 
Allmänna gränd trafikeras även av den privata aktören Ressels rederi 
mellan Nybroplan och Hammarby Sjöstad. Linjen avgår en gång i 
timmen. 

Under sommarmånaden juni-juli 2019 finansierades och genomfördes 
ett testförsök av färjetrafik mellan Nybroplan och Allmänna gränd 
av sju aktörer på Djurgården. Resultatet pekade på att behovet av ett 
större utbud av båttrafik till Djurgården var stort. Under hösten 2020 
genomfördes en testverksamhet med förarlösa 5G skyttelbussar av KDI, 
KDF, Keolis, Telia, Eriksson m.fl. för att hitta nya mobilitetslösningar 
på Djurgården.

Kapaciteten i kollektivtrafiken räcker inte till under de mest 
besöksintensiva tillfällena vilket leder till att både besökande samt 
boende har svårt att ta sig till och från Södra Djurgården och 
Museiparken.

Turisttrafiken

Under sommarhalvåret utgörs en stor del av kollektivtrafiken av buss- 
och båttrafik i privat regi. Trafiken består både av bussar i linjetrafik 
och beställningstrafik. Linjetrafiken går längs med Djurgårdsvägen 
och vänder vid Skansen. Uppställningsplatser för bussar finns vid 
Vasamuseet/Nordiska museet, Hazeliusporten, Falkenbergsgatan och 
Skansen. 

Turistbåtar går också i linjetrafik runt Saltsjön men har en extra 
hållplats på Djurgården, vid Vasamuseet och Waldemarsudde utöver 
Allmänna gränd. 

Under sommartid trafikeras Evenemangsparken av ett privatdrivet 
”Hop-on Hop-off-tåg” med avgång en gång i timmen.
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3.5. Motorfordonstrafik

Gatunätet inom Evenemangsparken och Rosendals består av 
Djurgårdsvägen som områdets enda huvudgata, samt ett antal 
lokalgator. Flertalet av lokalgatorna är enkelriktade kvartersgator med 
återvändsgränder och regleras med förbud mot motorfordon med 
undantag för trafik till/från verksamheter och bostäder. Samtliga gator 
är hastighetsbegränsande till 30 km/h. 

Trafikflödeskartan från 2014 anger ett flöde på 6 100 fordon/dygn 
(ÅMVD) på Djurgårdsvägen, 15 % andel tung trafik, och cirka 300 
fordon/dygn på övriga lokalgator med undantag för Hazeliusbacken 
som har ett flöde på cirka 600 fordon/dygn. Lokalgatorna har 8 % 
andel tung trafik. 

I utredningsområdet finns idag cirka 800 allmänna parkeringsplatser 
som till stor del hanteras av KDF. Parkeringsutbudet är dock begränsat 
vilket under trafikintensiva tillfällen leder till mycket söktrafik och 
köbildningar, främst utmed Djurgårdsvägen. Inom kort kommer 
parkeringsutbudet ytterligare begränsas då cirka 300 parkeringsplatser 
vid Cirkus, Liljevalchs, Hasselbacken och Gröna Lund försvinner, se 
även Figur 14.

Taxiplatser finns vid Allmänna gränd och Skansens huvudentré. 
Många taxibilar söker sig till Evenemangsparken under kvällar och 
helger vid event vilket tillsammans med övrig trafik överbelastar 
vägsystemet och försämrar framkomligheten för t.ex. kollektivtrafik 
och utryckningsfordon.

Evenemangsparken stängs tidvis av för allmän biltrafik under sommar- 
och julmarknadshelger samt under Allsångskvällar på Skansen. 
Avstängningen gäller för trafik in på Djurgården med förbud för 
allmän fordonstrafik vid Djurgårdsbron och en kontrollstation med 
bemannad bom på Djurgårdsvägen i höjd med Rosendalsvägen. 
Avstängningen gäller inte buss, taxi och fordon med tillstånd. Längre 
österut på Djurgårdsvägen vid Biskopsvägen finns ett spårviddshinder 
för att förhindra allmän fordonstrafik mellan östra och västra delen 
av Södra Djurgården. Trafik till den östra delen av Södra Djurgården 
hänvisas i stället via Djurgårdsbrunnsbron.

Museiparken försörjs via Djurgårdsbrunnsvägen och har flera 
parkeringsytor inom området. På helger och lov är trycket på 
parkeringarna mycket stort.

Näringslivets transporter

Utredningsområdet försörjs dagligen av en stor mängd olika 
varutransporter. Intensiteten varierar mellan de olika verksamheterna 
och sker till stor del under morgon- och dagtid när den allmänna 
trafikintensiteten är lägre. Angöring för transporter sker vid angivna 
platser till respektive verksamhet.
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3.6. Olycksstatistik STRADA

Olycksstatistik från STRADA har studerats för alla rapporterade 
olyckor mellan 2010 och 2021. Statistiken grundar sig i olyckor som 
skett inom Evenemangsparken. Uttaget omfattar vägtrafikolyckor 
där någon skadats. Informationen kommer från polis och/eller 
akutsjukvården. Det som rapporteras är de olyckor som kommer 
respektive källa till kännedom. Det finns en eftersläpning i 
rapporteringen, särskilt under Coronapandemin, vilket innebär att det 
kan tillkomma olyckor för 2020 och 2021.

Totalt har 221 olyckor rapporterats in, varav majoriteten (170 
olyckor) har varit singelolyckor (fall-/halkolyckor) med gång- eller 
cykeltrafikanter. Statistiken visar inte orsak till olycka p.g.a. sekretess 
men en vanlig orsak till singelolyckor är framförallt bristande 
snöröjning och halkbekämpning vid vinterväglag. På Djurgården finns 
det skäl att misstänka att cyklister fastnar med hjulet i spårvagnsspår 
på platser där cykling sker i eller över körbana med spår.

Karaktäristiskt för olycksstatistiken är att olyckorna till stor del 
sker utmed Djurgårdsvägen där det största flödet av samtliga 
trafikantgrupper finns, och att de sker i korsningspunkterna vid 
Djurgårdsbron, Rosendalsvägen, Alkärret/Falkenbergsgatan, 
Allmänna gränd och på sträckan vid Cirkus och Skansens huvudentréer. 

Resultatet från STRADA bör endast ses som en fingervisning av 
vad för typ och var konflikter samt olyckor kan uppstå, detta då allt 
inte rapporteras in och ”nästan-olyckor” inte fångas upp i statistiken. 
Inom kommande arbeten är det viktigt att noggrannare studera var 
konflikter finns för att kunna anpassa utformningen av framtida 
korsningspunkter där en stor del av olyckorna sker. Då antalet gående 
och cyklister förväntas öka i och i anslutning till området är det särskilt 
viktigt att lägga vikt vid oskyddade trafikanters säkerhet.

Figur 15  Olycksdrabbad korsningspunkt med Djurgårdsvägen och Allmänna gränd, 
till stor del p.g.a att cyklister fastnar i spåren.
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3.7. Området kring Allmänna gränd

Området kring Allmänna gränd karaktäriseras av flera stora 
verksamheter som Gröna Lund, Cirkus, Hasselbacken, Pop House/
ABBA The Museum och Skansen vilka genererar stora besöksmängder. 
Vid konsertkvällar kan det röra sig om 15 - 20 000 besökare som 
ska lämna området mer eller mindre samtidigt. Under de mest 
besöksintensiva tillfällena överbelastas generellt hela trafiksystemet 
i området med köer och trängsel för samtliga trafikantgrupper. 
Kollektivtrafiken och utryckningsfordon är speciellt drabbade och 
har stora framkomlighetsproblem. Kundsökande taxibilar utgör den 
största problematiken då de blockerar många ytor i området.

Kollektivtrafiken får också problem med trängsel på spårvagnar och 
bussar när ett stort antal besökande samtidigt lämnar området efter 
event. Hållplatsens läge på Djurgårdsvägen medför att folk springer 
över gatan för att hinna med nästa avgång vilket skapar trafikfarliga 
situationer i en redan rörig miljö. Resultatet av mycket människor 
och spring  över spår gör att påstigningen tar lång tid och att 
kollektivtrafiken får svårt att komma iväg i tid.

Allmänna gränd är en lokalgata som bjuder in till rörelse över hela 
gaturummet. Gatan har stor trängselproblematik och trafiksäkerheten 
blir dålig när gående och motorfordon behöver samsas på samma 
yta vid högt publiktryck till Gröna Lund. Situationen för cyklister 
försämras vid korsningen med Djurgårdsvägen och utanför Pop House 
då cykelfält  upphör och pollare placerats i cykelbanan för att förhindra 
angöring. 

Cirkus och Hazeliusbacken har liknande problem med trängsel, köer 
och framkomlighetsproblem i samband med event. På Hazeliusbacken 
finns det även privata bostäder och en ambassad som inte är åtkomliga 
vid längre taxiköer. Cirkus kan inte tillhandahålla tillräckligt många 
uppställningsytor för turnébussar och -lastbilar. Vid behov nyttjar de 
även Hazeliusbacken och parkeringsytan framför Cirkus.

Trängsel och tra�ksäkerhetsrisker
vid höga gång och fordons�öden

Långa påstigningstider och 
överfull kollektivtra�k efter event.
Tra�ksäkerhetsrisk när besökare
springer över gatan till hpl för 
att hinna

Cykelfält upphör, risk för fastnande
i spår

Pollare inskränker 
cykelbanebredd

Bristfällig gångkoppling

Ont om uppställningsplatser
till Cirkus

Långa köer av motorfordon
uppstår på Djurgårdsvägen och
Hazeliusbacken

Figur 16  Inzoomad nulägesanalys över området kring Allmänna gränd.
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3.8. Vasamuseet, Nordiska museet och 
Junibacken

Vasamuseet är Djurgårdens och Stockholms största internationella 
besöksmål för turister med en stor del som anländer med turistbuss. 

Trafiksituationen karaktäriseras av den stora mängden turistbussar som 
angör utmed Galärvarvsvägen och olovligen även Djurgårdsvägens 
parallellslinga framför Nordiska museets entré. Turistbussarna angör 
för både kortare och längre besök. Det finns möjlighet till uppställning 
vid Galärvarvsvägens vändyta men ytan räcker inte till under 
högsäsong.

Utmed Galärvarvsvägen uppstår ofta konflikter mellan turistbussar 
och taxibilar som felaktigt angör gatan, vilket gör att fordon inte kan 
mötas på sträckan. Kaoset ihop med det stora antalet turistbussar 
skapar ofta köer som växer ut på Djurgårdsvägen och Djurgårdsbron. 
Följden blir då framkomlighetsproblem för all trafik in på Djurgården 
inklusive kollektivtrafiken som saknar eget körfält på sträckan fram till 
Galärvarvsvägen.

Figur 17  Inzoomad nulägesanalys över området kring Vasa-, Nordiska museet och Junibacken.
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3.9. Rosendal Trädgård och Rosendal Slott

Området kring Rosendal erbjuder året runt-verksamhet med extra 
stort besökstryck under sommarhalvåret. Det årliga antalet besökare 
beräknas uppgå till cirka 1 miljon. Området är förhållandevis svårt 
att ta sig till med 18 minuters promenad till Djurgårdsbron, cirka 400 
meter till närmsta kollektivtrafikhållplats Bellmansro och parkvägarna 
till/från området är dåligt upplysta under kvällstid. Tillgängligheten 
till Rosendal har dock förbättrats med den nyöppnade gångbron till 
Museiparken som nås på cirka 5 minuter. 

Området kan till viss del behöva nås med bil av kunder som besöker 
gårds-/trädgårdsförsäljningen.

3.10. Museiparken

Museiparken lockar till sig ett stort antal besökare per år där en 
stor andel väljer att ta bilen eftersom det finns många lättillgängliga 
parkeringsplatser och kollektivtrafiken har bristande kapacitet. Längs 
med vattnet finns ett attraktivt parkstråk för gående och cyklister 
mot Djurgårdsbron. I och med öppnandet av Folke Bernadottes bro 
har Museiparken blivit en alternativ entré mot Södra Djurgården. 
Således utgör området en strategiskt viktig del i arbetet med ett bil- 
och fossilfritt Djurgården då det finns en risk att tillgänglig parkering 
här används för besök på Södra Djurgården.

Under vissa perioder anländer många skolklasser med chartrade bussar 
till området vilket leder till problem då uppställningsytor för dessa bussar 
inte räcker till och många ställer upp längs med Djurgårdsbrunnsvägen 
vilket inte är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Se mer under kapitel 
”3.11. Övriga problembilder”.

1 km radie
från Djurgårdsbron

Höga �öden och hastigheter utmed
Djurgårdsbrunnsvägen

Ont om parkering och uppställning
vilket leder till söktra�k och felparkering

Tra�kfarligt övergångs-
ställe

Otillfredsställande och bristfällig
kollektivtra�k

Långa gångavstånd från 
Djurgårdsbron

Cirka 400 meter till 
närmsta hållplats

Mörka och otrygga
parkstråk kvällstid

Figur 18  Inzoomad nulägesanalys över området kring Rosendals och Museiparken.
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3.11. Övriga problembilder

I de intervjuer som gjorts och under utredningens gång har olika 
problem och frågeställningar kommit upp där bedömning är att 
förslag till lösningar inte inryms i detta uppdrag. Kunskapen är dock 
intressant att ta med varför dessa listas separat nedan.

Museiparken

Trafiksituationen vid Museiparken kan tidvis vara kaotisk med höga 
biltrafikflöden, höga hastigheter utmed Djurgårdsbrunnsvägen 
och brist på parkeringsplatser samt uppställningsplatser vilket 
genererar mycket söktrafik och felparkeringar. Busshållplatsen på 
Djurgårdsbrunnsvägen har trafiksäkerhetsbrister med en överbred 
gatusektion.

Museiparkens trafiksituation behöver studeras och fördjupas i en 
separat utredning. Områdets strukturella och strategiska betydelse 
behandlas i denna utredning utifrån viktiga kopplingar och stråk, 
möjlighet till parkering och uppställning för bil och buss. 

Djurgårdsskolan

Skolvägen till/från Djurgårdsskolan har identifierats som trafikfarlig 
där  barn behöver korsa ett obevakat övergångsställe på Djurgårdsvägen. 
Övergången ligger på en raksträcka i direkt anslutning till buss/
spårvagnshållplats vilket skapar trafikfarliga situationer med höga 
hastigheter och dålig sikt när buss eller spårvagn står vid hållplats.

Innerstadens turistlogistik

Då vissa besök till Vasamuseet utgör korta stopp för att sedan åka vidare 
med buss till nästa besöksmål i Stockholm är verksamheten beroende av 
trafiksituationen och logistiken i hela innerstaden. Turistbussbranschen 
önskar till exempel tillgång till kollektivtrafikkörfält och fler 
uppställningsplatser för bussar. Frågan om möjligheten att använda 
båtar i stället för bussar för vissa transporter bör också tas med i sådant 
arbete.

Rosendals trädgård och slott

Under dygnets mörkare delar upplever besökare i området att 
parkvägarna är mörka och därmed otrygga. KDF värnar samtidigt 
områdets naturliv som delvis störs av ökade ljusföroreningar. En 
fortsatt diskussion med KDF behövs för att se om det går att lösa 
frågan på ett tillfredsställande sätt för båda parter.
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Figur 19  Trafikfarligt övergångsställe i anslutning till Djurgårdsskolan. Figur 20  Djurgårdsbrunnsvägens överbreda gatusektion med trafikfarligt 
övergångsställe till busshållplatsen. 
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4. Förslag till åtgärder
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Figur 21  Övergripande åtgärdsförslag för att möjliggöra ett bil- och fossilfritt Djurgården.
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4.1. Prioritering

I grunden behöver en hårdare prioritering göras mellan trafikslagen 
i området. Ytorna räcker inte till för att ge alla trafikslag tillräckligt 
utrymme och möjligheten till utökning av trafikytorna på land, 
inom utredningsområdet är mycket begränsade. En prioritering bör 
baseras på möjligheten att skapa yteffektiva transporter samtidigt som 
områdets unika karaktär bevaras eller förbättras.

Den framtida trafikförsörjningen av Evenemangsparken föreslås utgå 
från gång-, cykel och kollektivtrafik. Den trafiken kompletteras med 
turistbuss- och taxitrafik samt nödvändig godstrafik och privattrafik 
(primärt boende).

För att uppnå detta krävs både fysiska och trafikjuridiska åtgärder samt 
olika former av arbete med beteendeförändringar.

4.2. Framtida trafikstruktur

Till grund för den framtida strukturen ligger Djurgårdens nuvarande 
trafikstruktur för gång-, cykel och kollektivtrafik med förslag till vissa 
kompletteringar.

Ny bro och förbättrat stråk längs Djurgårdsstrand

En ny gång- och cykelbro mellan Strandvägen och Junibacken är 
en viktig förutsättning för att förbättra gång- och cykelkopplingen 
till Södra Djurgården och framförallt Evenemangsparken och för 
att avlasta Djurgårdsbron. En ny bro skulle innebära en förbättrad 
kapacitet, möjliggöra nya rörelsemönster samt förkorta restider 
från innerstaden för gående och cyklister. Därmed förbättras också 
kopplingen till Nybroplan/Kungsträdgården som är en viktig framtida 
kollektivtrafikknutpunkt då tunnelbanans förlängning mot Nacka 
färdigställs.

Från den nya gång- och cykelbron föreslås kajstråket längs med 
Galärparken och söderut mot Allmänna gränd (Djurgårdsstrand) 
utvecklas som områdets nya alternativa entré och huvudstråk för gående 
vid sidan om Djurgårdsvägen. Stråket har utvecklingspotential att bli 
ett gent och kontinuerligt gångstråk som fortsatt kan göras attraktivt 
med ett utbud av olika verksamheter längs vägen. Ambitionen är att 
besökare, så fort de sätter sin fot på Djurgården, ska känna att de är 
framme även om det primära besöksmålet ligger längre in i parken. 
Stråket planeras  också att utvecklas inom planerna för projekten 
Skeppsholmsviken 6 m.fl. och Skeppsholmsviken 9 m.fl.

Cyklister som anländer via den nya bron kan ledas via ny 
cykelinfrastruktur upp till de befintliga cykelbanorna längs 
Djurgårdsvägen vidare in i parken. Cykelstråket längs Djurgårdsvägen 
behöver ses över i sin helhet och ytor kan behöva omfördelas 
mellan motorfordon, gående och cyklister för att skapa fullgoda 
cykellösningar. Ett bilfritt Djurgården och ett förstärkt gångstråk 
längs Djurgårdsstrand skapar bättre möjligheter att lyckas med 
omprioriteringen. Målpunkter längs den nya strandstråket bör i 
möjligaste mån göras tillgängligt även för cyklister men en mer 
detaljerat studie behöver göras för att hitta lösningar som minimerar 
konflikten med gående som ska prioriteras längs sträckan.
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Angöring utanför området och lokal skyttel

För att minska belastningen av trafiksystemet inne i 
Evenemangsparken under besöksintensiva tillfällen föreslås att 
alternativa uppställningsplatser och avlämningsytor för turistbussar 
och personbilar anordnas utanför området. Förslagsvis kan befintliga 
parkeringsytor längs Strandvägens kaj och vid Museiparken nyttjas. 
Från dessa platser kan målpunkter enkelt nås via en kortare promenad 
eller via en lokal kollektivtrafiklösning i form av t.ex. en elektrisk 
skyttel anpassad för att trafikera omväxlande på gatorna men även 
delar av områdets gångvägnät.

En skyttel föreslås etableras i utredningsområdet som en inre 
kollektivtrafiklösning för att koppla ihop de olika områdena och 
målpunkterna. Skytteln erbjuder en tillgänglig transportlösning 
för besökande med omstigningsytor i anslutning till uppställnings-
platserna strax utanför Evenemangsparken och i Museiparken. Skytteln 
föreslås utgå från Strandvägen och Museiparken med rutter som täcker 
in de viktigaste besöksmålen och kopplar ihop dem.  Etablering och 
utformning av en skyttellösning behöver utredas vidare, både vad gäller 
teknisk lösning, kapacitet, sträckning och finansiering. I grunden är det 
en förstärkning av dagens bristande kollektivtrafikkapacitet i området 
och kan vara en kompletterande lösning för Trafikförvaltningen att 
hantera.

Utökad båttrafik

Den största potentialen i närtid vad gäller utökad kollektivtrafik finns 
på båtsidan. Att utöka kollektivtrafiken på land är svårt utan att göra 
stora utbyggnader i gatunätet både på och utanför Djurgården. 

En utökad båttrafik bedöms kunna öka kollektivtrafikens kapacitet 
med snabba och smidiga resor till framförallt Stockholms innerstad, 
Nacka och Lidingö men även kommuner längre bort som Värmdö, 
Vaxholm, Danderyd och Täby. Kajplatserna vid Allmänna gränd kan 
behövas rustas upp och utökas för möjliggöra en utökad båttrafik, 
förslag på detta inryms i detaljplanen för Skeppsholmsviken 6. Nya 
möjliga hållplatslägen vid Vasamuseet, Waldemarsudde och vid 
Museiparken bör studeras. Utökning och etablering behöver fortsatt 
utredas i samverkan med Trafikförvaltningen som har huvudansvaret 
för kollektivtrafiken.

För att avlasta en del av turistbusstrafiken kan bl.a. en direktlinje mellan 
Vasamuseet och Slottsbacken vara intressant att diskutera vidare med 
turisttrafikföretagen. Vidare utredning om denna samt ytterligare 
direktlinjer mellan större turistiska målpunkter skulle sannolikt korta 
restiden samtidigt som turistbussbelastningen i det centrala gatunätet 
kan minska.

Figur 22  Befintlig kajplats vid Allmänna gränd som föreslås utökas.
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4.3. Fysiska avstängningar

Djurgårdsbron

För att kunna prioritera att bara önskad trafik kan trafikera 
Evenemangsparken föreslås en avstängning med automatiska bommar 
i anslutning till Djurgårdsbron. Bommarna och tillhörande anläggning 
bör kunna läsa av fordonens registreringsskylt för att tillåta passage 
av nödvändiga transporter, samt vid behov kunna styras manuellt för 
övriga fordon utan registreringsskyltar som t.ex. hästekipage.

Bommarna exakta placering behöver studeras ihop med Trafikkontoret 
då det påverkar trafikföringen och utformning för ett större område 
runt Djurgårdsbron. 

Om det visar sig vara svårt att få till en bomlösning finns några 
alternativa lösningar värda att studera vidare. Trafik kan förbjudas 
genom enbart skyltreglering i kombination med slopad parkering 
och en effektiv polisövervakning. Alternativt kan en lösning med 
kamerakontroll, likt trängselskatte- eller fartkamerasystemen, med 
automatiskt bötfällande vara effektivt.

Figur 23  Motorfordonstrafik på Strandvägen i anslutning till Djurgårdsbron.
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Taxilösningar

För att förbättra och strukturera upp taxitrafiken i området föreslås att 
tidigare parkerings- och trafikytor vid t.ex. Biologiska museet omvandlas 
till en taxiremote i samband med event som kräver stor taxiförsörjning. 
Vid dessa tillfällen kan en extra bom på Djurgårdsvägen i höjd med 
Biologiska museet vara aktuell för att styra bort oönskad trafik från 
området runt Allmänna gränd och endast tillåta taxiangöring via 
Hazeliusbacken. Från den samlade remoten kan sedan taxibilar slussas 
fram den takt det behövs till de olika målpunkterna för vidare färd. 
En lösning med remote kräver bemanning med taxivärdar och behöver 
diskuteras vidare med taxinäringen.

KDF bör även undersöka om det finns juridisk möjligheten att 
begränsa åtkomst till området till de taxibolag som ställer upp på en 
gemensam lösning. Här bör även diskuteras hur fossilfria alternativ 
kan prioriteras.

Spårviddshinder mot östra delen av Södra Djurgården

För att möjliggöra tillgänglighet med motorfordon till och från 
Rosendal Trädgård och Rosendal Slott föreslås att befintligt 
spårviddshinder i höjd med Biskopsudden på Djurgårdsvägen flyttas 
till Djurgårdsvägens korsning med Valmundsvägen. Åtgärden kan 
studeras ihop med möjligheten att öppna upp Fredrik Bloms väg 
och Rosendalsvägen för allmän fordonstrafik som alternativ väg från 
Djurgårdsbrunn till Rosendalsområdet för att lösa tillgängligheten.
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Figur 24  Yta för föreslagen taxiremote vid Biologiska museet. Figur 25  Befintligt spårviddshinder som föreslås flyttas.
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4.4. Platsspecifika åtgärder

Området kring Allmänna gränd

Djurgårdsvägen på sträckan mellan Falkenbergsgatan och 
Hazeliusbacken inklusive korsningen med Allmänna gränd bör 
byggas om så snart som möjligt för att förbättra trafiksäkerheten 
och framkomligheten för gående och cyklister. Ombyggnaderna bör 
samordnas med pågående projekt vid Hasselbacken. Se förslag till 
åtgärder i bilaga 1.

Parallellt bör andra typer av lösningar utformas som stödjer 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och orienterbarhet såväl som möjliggör 
tillfälliga lösningar vid besökstoppar.

Hazeliusporten

Vid konserter på Skansen bör Hazeliusporten användas som 
komplement för att avlasta området kring Allmänna gränd. Utgången 
erbjuder en smidig väg att nå kollektivtrafiken på Strandvägen, 
tunnelbanan vid Karlaplan eller de gång- och cykelstråk som går vidare 
mot innerstaden. Åtgärden bedöms leda till färre människor som 
behöver trängas i området mellan Cirkus och Allmänna gränd och det 
minskar belastningen på bussar, spårvagnar och båtar i området.

I området behövs en förbättrad och utökad cykelparkering och platsen 
lämpar sig även för en större taxiremote. En taxiremote bör annonseras 
tydligt till besökare som önskar åka taxi och kan användas för att 
reglera tillströmningen av taxibilar på Hazeliusbacken, Djurgårdsvägen 
och Allmänna gränd samt vidare in i Evenemangsparken.

Utökad kollektivtrafikkapacitet

En av svårigheterna idag är att den mest kapacitetsstarka trafiken, 
spårvägen, drabbas av förseningar eftersom det tar lång tid att lasta 
på passagerare som i sin tur snabbt minskar den totala kapaciteten 
i systemet. Det går inte heller att sätta in extra bussar eller t.ex. 
museispårvagnar eftersom all kollektivtrafik trafikerar samma körbana. 
Extra kollektivtrafiklösningar bör därför etableras på platser som folk 
når innan de kommer fram till ordinarie hållplatser för att utgöra det 
primära alternativet. 

Vilken trafik och från vilka platser bör framgent lösas mellan event- 
och trafikoperatörer utifrån behov vid olika tillfällen. Platser som kan 
studeras vidare är:

 » Allmänna gränd (spårvagn, buss)
 » Hazeliusporten (buss)
 » Ytan framför Cirkus/Skansens huvudentré (buss).

Det finns en stor potential vad gäller utökad båttrafik från Allmänna 
gränd som skulle kunna avlasta transportnätet på land. Det kan 
betyda att bryggkapaciteten vid Allmänna gränd behöver byggas ut 
och båttrafiken koppling till övrig kollektivtrafik vid t.ex. Slussen och 
Nybroviken behöver förbättras.

Gång- och cykel

Förbättrad information i form av vägvisning med tids-/
avståndsangivelser kan avlasta kollektivtrafiken genom att fler tar sig 
till hållplatser längs Strandvägen eller vid Karlaplan t.ex. 
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Riktad information

I samband med större event behöver de större aktörerna i området 
samarbeta och tillsammans med de olika trafikoperatörerna skapa 
gemensamma planer för hur de stora publikströmmarna ska hanteras. 
Information behöver sedan nå ut till besökarna. Information kan 
t.ex. gå ut i mejlform till de som köpt biljett i förväg, via flygblad och 
affischer vid ankomst till området eller via högtalarutrop före och efter 
event eller via Trafikförvaltningens kanaler redan på vägen till området. 
Information som bör förmedlas är:

 » Utgångars placering för att fördela gångströmmarna
 » Olika kollektivtrafikalternativ, både fasta platser och var 

eventuell extratrafik är uppställd, se ovan
 » Var finns taxi
 » Var finns ev charterbussar
 » Alternativa gång- och cykelvägar
 » Mötesplats för föräldrar som ska hämta upp ungdomar
 » Alternativ på aktivitet för de som inte har bråttom och kan 

tänka sig invänta mindre trafikintensiva tider.

Uppställning vid Cirkus

Ett större grepp behöver göras vad gäller uppställningsytor vid 
Cirkus och Skansen. När dagens allmänna parkering framför Cirkus 
tas bort finns möjligheten att se över användningen av alla ytor i 
området. I första hand bör ytor omvandlas för att förstärka kvaliteten 
för gående i området men också för att erbjuda nya möjligheter till 
utomhusverksamheter på platsen.

I samband med det bör det även skapas ytor som kan användas för 
uppställning av fordon som behövs i samband med större evenemang 
på Cirkus och Skansen. Det kan gälla produktionens turnébussar 
och OB-bussar men även charterbussar och extra kollektivtrafik för 
besökare.

Taxi-remote

Utökade 
kajplatser

Möjligt nyttjande
av vändspår vid
event

Djurgårdsstrand 
för primärt gående

Bättre nyttjande av 
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Möjlig inre 
bomlösning

Möjliga sekundära 
cykelstråk

Möjligt nyttjande
av yta och vändspår 
vid event

Figur 26  Inzoomad åtgärdsförslag vid området kring Allmänna gränd.
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Vasamuseet, Nordiska museet och Junibacken

För att lösa den kaotiska trafiksituationen på Galärvarvsvägen behöver 
dels konflikten mellan charterbussar och taxitrafik lösas, dels behöver 
antalet charterbussar som kör hela vägen fram till museet minska.

För de grupper som kommer med chartrad buss bör alternativa 
lösningar erbjudas. Med en ny gång- och cykelbro till Strandvägen kan 
bussar släppa av på Strandvägssidan för att sedan komma tillbaka och 
hämta upp på samma plats lite senare. Det lämpar sig framförallt för de 
grupper som har lite längre tid på sig eller de som inte ska vidare med 
buss efter besöket. Gångsträckan är cirka 450 meter. Sannolikt kan en 
turistgrupp även spara både tid och frustration genom att slippa köa 
över Djurgårdsbron och in på Galärvarvsvägen.

Ett antal bussar kan även hanteras på dagens parkeringsyta (Norra 
Varvsporten) när den allmänna parkeringen i evenemangsparken utgår. 
En del av denna yta kan även reserveras för taxibilar. Gångsträckan 
från platsen är cirka 200 meter och ytorna lämpar sig väl för bussar som 
stannar kvar på platsen under gruppens besök och inte har ett snävt 
tidsschema.

Dagens busslösning längs Galärvarvsvägen bör i första hand reserveras 
för de bussgrupper som har kortast tid på museet (30 – 40 min). 
Rullande avsläpp längs gatan och sedan korttidsuppställning på 
bussparkering vid vändplanen där även inlastning sker innan avfärd. I 
mån av plats kan det kompletteras med avsläpp från andra bussar som 
sedan åker iväg och parkerar på annan plats.

Under högtrafik bör Galärvarvsvägen reserveras för busstrafik 
efter infarten mot dagens parkering vid Norra Varvsporten. Av 
tillgänglighetsskäl behöver fordon med rörelsehindrade nå museets 

entré och de reserverade parkeringsplatser som finns där. Det bör 
utredas vidare om det går att ordna en alternativ tillfartsväg för dem 
bakom restaurang Josefina eller om ett undantag ska göras för åtkomst 
via bussgatan. 

Detta gäller även transporter till Junibacken och Restaurang Josefina 
även om dessa transporter i första hand bör styras till andra tider på 
dygnet.
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Figur 27  Inzoomad åtgärdsförslag vid området kring Vasamuseet, Nordiska museet och Junibacken.
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Rosendal Trädgård och Rosendal Slott

Rosendal Trädgård bedöms ha ett visst behov av tillgänglighet för 
allmän fordonstrafik efter som de bedriver försäljning av tyngre 
trädgårdsvaror. Trafikmängden bedöms vara relativt liten och bör 
därför kunna tillåtas. Dock skulle det innebära en del administrativa 
problem att tillåta den trafiken att passera en bom vid Djurgårdsbron 
varför förslaget är att trafiken leds in via Djurgårdsbrunnsbron och 
Fredriks Bloms väg i stället. Dagens spårviddshinder behöver då flyttas, 
se ”4.3. Fysiska avstängningar”.

Rosendal Trädgård har även aviserat att de planerar att utöka sin 
verksamhet på befintlig parkering i anslutning till växthusen. Om 
och hur dessa parkeringsplaster behöver ersättas bör diskuteras vidare 
mellan KDF och Rosendals Trädgård. Den alternativa parkeringen på 
Sirishovsvägen hamnar i förslaget på fel sida om spårviddshindret och 
kan därför inte nyttjas av kunder till Rosendal utan annan åtgärd.

Museiparken

Flera av verksamheterna i Museiparken siktar på att utöka sin 
verksamhet och därmed också antalet besökare. Parkeringssituation är 
redan idag ansträngd och det finns inga ytor för att öka kapaciteten. På 
sikt behöver de besökande nyttja kollektivtrafik i större utsträckning 
men idag saknas kapacitet även där.

Förslag är att helt slopa besöksparkering (utom den parkering som 
behövs av tillgänglighetsskäl) i området och hänvisa till gång- cykel- 
och kollektivtrafik. Om det finns tillgänglig parkering kommer många 
att chansa på att det finns plats vilket ökar risken för söktrafik och 
felparkeringar. 

Ny plats för
spårviddshinder

Behov av parkering

Tänkbar vändplats/slinga
kollektivtrafik

Tänkbar ny kaj
och ny färjelinje

Figur 28  Inzoomad åtgärdsförslag vid området kring Rosendals och Museiparken.
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Med Folke Bernadottes bro har även en ny entré till Södra Djurgården 
skapats och om åtgärder görs för att minska eller helt ta bort 
möjligheten till parkering i Evenemangsparken är risken överhängande 
att fler väljer att parkera vid Museiparken istället. Ytorna för 
besöksparkering kan omvandlas till uppställningsplats för chartrade 
bussar eller vändslinga för förstärkt linjetrafik, se nedan, men också nya 
kvalitativa utomhusytor för besökare.

För att ett slopande av all besöksparkering ska gå smidigt behöver 
övergången till nya färdsätt planeras i samarbete med alla aktörer 
i området inklusive Trafikförvaltningen. Det behövs en rejäl 
kapacitetsökning av kollektivtrafiken till området. Ett förslag är att 
buss 69 kompletteras mer permanent med utökad trafik på linje 68 
som matar till tunnelbanan vid Karlaplan. Vändning, avstigning 
och reglering av linje 68 kan inrymmas på dagens parkeringsytor. 
Hållplatsen kan då även samordnas med en eventuell hållplats för 
det föreslagna skytteln vilket skulle erbjuda en smidig omstigning för 
vidare transport mot Evenemangsparken.

4.5. Parkering

Oavsett lösning finns det risk att vissa bilister hittar alternativa vägar 
eller bryter mot trafikregler för att komma till Evenemangsparken. 
Då detta anses vara ofrånkomligt behöver möjligheten till allmän 
parkering inom området helt tas bort. Viss parkering för verksamheter 
och boende behövs i området men bör regleras strikt. Befintliga 
parkeringsytor kan med fördel nyttjas som uppställningsytor för 
turistbussar och taxi eller omvandlas till upplevelseytor.

Vid en övergripande omstrukturering av den allmänna parkeringen 
inom Evenemangsparken och Rosendals behöver området runt 
Museiparken strategiskt hanteras samtidigt för att undvika en 
överbelastning i det området.

Uppställning turistbussar

I centrala Stockholm finns generellt en stor brist på uppställningsplatser 
för turistbussar vilket ibland leder till att chaufförerna tvingas köra 
runt och leta parkering, felparkera eller helt enkelt köra runt till de ska 
hämta upp sin grupp igen. Det belastar miljön lokalt men kan också 
leda till problem med körtidsregler och lagstadgad vila för chaufförerna. 

I det fortsatta arbetet bör det undersökas vilka ytor i närområdet som 
kan omvandlas från allmän parkering till uppställning av turistbussar. 
Det kan gälla ytor inom Evenemangsområdet men även ytor i 
Museiparken, vid Kaknästornet eller på Strandvägen.
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4.6. Juridisk reglering

Som komplement till den fysiska avstängningen behöver rådande 
bestämmelser ses över och kompletterande skyltning sättas upp för att 
reglera fordonstrafiken till Evenemangsparken. Regleringens syfte är 
att endast tillåta nödvändig trafik till området. Samtidigt bör frågan 
om miljözoner beaktas för att vara en del av lösningen med att nå målet 
om ett fossilfritt Djurgården. 

I ett fortsatt arbete bör även utredas om det finns juridiska 
förutsättningarna att styra vilka taxi- och turistbussbolag som får 
trafikera inom området, även utifrån ett fossilfritt perspektiv.

4.7. Beteendepåverkan

För att möjliggöra ett bilfritt Djurgården behövs beteendeförändringar. 
Förändringen kan komma till stånds dels genom åtgärder som 
begränsningar och förbud, men också genom information och 
kampanjer.

För att få acceptans för begränsande åtgärder är det viktigt att parallellt 
arbeta med tidig information om varför det genomförs och vilka 
alternativ som erbjuds. Hur tar man sig på bästa och smidigaste sätt 
tar sig till och från Djurgården? Hur ser alternativen ut? Att erbjuda 
alternativa resvägar och kapacitetsstarka färdmedel 
är särskilt viktigt vid större event som konserter 
och galor.

Informationsarbete behöver bedriva brett och omfatta information 
från centrala aktörer som KDI, KDF, Stockholm stad och regionen 
men också via de olika attraktionernas hemsidor samt via allmänna 
och privata transportoperatörer i området.

4.8. Fossilfri Evenemangspark

För att göra området fossilfritt är det krävs kompletterande åtgärder på 
flera nivåer.  Förslag till åtgärder:

 » Verksamheternas egna fordon och inköpta transporter/
leveranser ställs om genom kravställning i samband med 
upphandling

 » Den offentligt upphandlade kollektivtrafiken styrs av 
Trafikförvaltningen och frågan om fossilfria fordon behöver ingå 
i kommande gemensamt utredningsarbete gällande områdets 
trafikförsörjning

 » Om det visar sig vara juridiskt möjligt att styra vilka taxi- och 
bussbolag som får trafikera området kan krav om fossilfria 
fordon ingå

 » Kravställning på övrig trafik via införande av miljözon klass 
3. Då får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon 
trafikera området. Idag finns inga områden med miljözon 2 eller 
3 i Sverige.

Figur 29  Exempel på tydlig information vid spårvagnens startpunkt vid T-centralen för att underlätta 
beteendeförändring.
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5. Konsekvensanalys Åtgärdsförslagen utgår ifrån den tänkta prioriteringen mellan 
trafikslagen, där gång-, cykel- och allmän kollektivtrafik ska utgöra 
stommen i Djurgårdens framtida trafikförsörjning.

Den trafiken behöver kompletteras med beställningstrafik, taxi, 
näringslivets transporter samt nödvändig motorfordonstrafik för 
boende och verksamma i området. Vad som är nödvändig trafik måste 
bestämmas i samråd med de berörda parterna i området. För bästa 
effekt är det viktigt att vara restriktiv vid bedömningen av vad som är 
nödvändig trafik.

Att ändra regleringen utifrån säsong eller tid på dygnet kan vara en 
möjlighet men det bör inte vara för många olika varianter eftersom 
det riskerar att bli otydligt. Förändringen av trafiksystemet kräver att 
det finns en genomtänkt informationsstrategi och otydlighet försvårar 
möjligheten att nå ut med informationen.
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5.1. Gångtrafik

Genom en ökad prioritering förväntas andelen gående på Djurgården 
öka. Med en ny parallell gång- och cykelbro från Strandvägen till 
Junibacken bedöms trängseln kunna minska på Djurgårdsbron där 
det största gångflödet finns idag och restider kortas från innerstaden. 
Ett förbättrat stråk längs Djurgårdsstrand skapar en bättre koppling 
till Allmänna gränd, samtidigt som stråkets attraktivitet ökar 
med vistelsevärden längs sträckan. Dagens stora gångflöde utmed 
Djurgårdsvägen från Djurgårdsbron bedöms kunna fördelas över till 
det nya stråket och utgör i framtiden områdets primära gångstråk.

Gångflödena över den nyöppnade Folke Bernadottes bro har inte 
kunnat studerats ordentligt p.g.a. Coronapandemin. Koppling bedöms 
i dagsläget vara relativt oupptäckt men har stor potential som ny viktig 
entré till Södra Djurgården. Kopplingen kan med fördel marknadsföras 
i framtida informationsarbetet om alternativa resvägar.

De ökande gångflödena på Djurgården medför att lokala 
trängselsituationer kontinuerligt behöver följas upp och förslag till 
fortsatta omprioriteringar i gaturummet löpande bör studeras för att 
minska trängsel och öka attraktiviteten för gående i området.

Figur 30  Dagens stråk längs västra stranden bakom Vasamuseet.
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5.2. Cykeltrafik inklusive elsparkcykel

Cykeltrafiken förväntas liksom gångtrafiken öka i en bilfri 
evenemangspark, varför kapaciteten i cykelinfrastrukturen måste 
förbättras och en tydlig  avgränsning mot framförallt gående skapas. 
Den nya bron mellan Strandvägen och Junibacken är viktig för cyklister 
som en alternativ resväg till och från Djurgården och bedöms minska 
trängseln på den idag underdimensionerade Djurgårdsbron. Det är 
viktigt att den nya bron anpassas för både gång- och cykeltrafik för att 
undvika trängsel och konflikter mellan olika trafikantgrupper.

Cykel bör i mån av utrymme tillåtas utmed det förbättrade stråket 
längs den västra stranden för att det ska vara möjligt att nå målpunkter 
längs vägen. Hela sträckan behöver studeras i detalj för att se var det 
går att skapa tillräcklig bredd att inrymma gående och cyklister. Det 
är viktigt att cykelstråket längs Djurgårdsvägen får god framkomlighet 
och fortsatt uppfattas som det primära stråket som känns naturligt, 
tryggt och säkert att nyttja för de som ska nå målpunkter längre in i 
evenemangsområdet.

Strandstråket längs Djurgårdsstrand bedöms inte kunna inrymma en 
fullgod separation av gående och cyklister på hela sträckan fram till 
Allmänna gränd. På sträckan från nya bron fram till Falkenbergsgatan 
bör det vara möjligt att skapa en lösning för både gående och 
cyklister men den tänkta brygglösningen runt Alkärrsdepån och 
vidare till Allmänna gränd är inte lämpligt för cykeltrafik. Istället kan 
cykeltrafiken ledas via Falkenbergsgatan eller Djurgårdsvägen vidare 
österut.

Falkenbergsgatan lämpar sig väl för cykeltrafik med målpunkt vid 
Allmänna gränd men under de tider då det är stora gångflöden längs 
Allmänna gränd kan framkomligheten försämras för cyklister med 
vidare färd österut. Den stora mängden gatuspår framför Alkärrshallen 
och på Falkenbergsgatan utgör en risk för cyklister och behöver beaktas 
vid framtida utformning av cykelstråket.

Förslaget att på kort sikt bygga om delar av cykelbanorna längs 
Djurgårdsvägen mellan Falkenbergsgatan och Skansen förbättrar 
cykelinfrastrukturen sett till standard och trafiksäkerhet, men 
ytterligare förbättringar längs Djurgårdsvägen bör studeras när 
Evenemangsparken blir bilfri. Längs vissa sträckor bör t.ex. den 
kvarvarande trafiken kunna samsas med kollektivtrafiken för att skapa 
mer utrymme för både gående och cyklister. Redan i närtid skulle det 
vara möjligt att med temporära åtgärder testa detta på vissa sträckor 
under en tid för att utvärdera effekten på framförallt kollektivtrafiken.

Med ökad cykeltrafik är det också nödvändigt att erbjuda tillräcklig 
mängd cykelparkering av god kvalitet i anslutning till områdets 
målpunkter inklusive kollektivtrafikens hållplatser. Cykelparkeringarna 
bör erbjuda ramlåsning, platser med väderskydd och platser för 
lådcyklar för att skapa attraktiva och trygga parkeringsplatser. Vidare 
bör platser för elsparkcyklar skapas på strategiska platser, särskilt vid 
Gröna Lund och Cirkus som genererar störst trafik av elsparkcyklar.

Om Stockholm stad åter får igång ett system av hyrcyklar vore det 
lämpligt om det fanns flera platser att hämta och lämna hyrcyklar inom 
Djurgården.
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5.3. Kollektivtrafik

För att Evenemangsparken ska kunna stängas för privat biltrafik måste 
kapaciteten i den allmänna kollektivtrafiken öka för att säkerställa god 
tillgänglighet och säkra områdets attraktionskraft. Till följd av minskad 
motorfordonstrafik och förbättrade lösningar för turistbussarna 
vid Vasamuseet bedöms framkomligheten och regulariteten för 
kollektivtrafiken förbättras och restiderna minska. Det i sin tur kan 
möjliggöra en viss ökning av framförallt busstrafiken i området. Dock 
är kollektivtrafiken på land fortsatt beroende av trafiksituationen i 
stadens omkringliggande gatunät. Utökad båttrafik kompletterat med 
en ny skytteltrafik anses vara centralt för att öka kollektivtrafikens 
totala kapacitet, tillgänglighet och attraktivitet.

Framtidens kollektivtrafiklösning på Djurgården kan med fördel byggas 
på erfarenhet av de tidigare testverksamheterna i form av ny båtlinje 
mellan Nybrokajen och Allmänna gränd samt 5G-skyttelbussar.

Frågan om den framtida kollektivtrafikens möjligheter behöver 
utredas i samarbete med Trafikförvaltningen som är regionens 
kollektivtrafikhuvudman och därmed ansvarig för att tillhandahålla 
god kollektivtrafikförsörjning av området.

Turisttrafiken

Den privata buss- och båttrafiken kommer även fortsatt ha en viktig 
roll i trafikförsörjningen av Evenemangsparken. I en kommande 
kollektivtrafikutredning kan det vara klokt att ta med representanter 
från privata aktörer för att se hur den trafiken kan utvecklas ihop med 
de allmänna systemen. Systemen bör i möjligaste mån komplettera 
varandra snarare än konkurrera. 

Ett exempel på möjlig gemensamma lösningar är t.ex. idén att kunna 
lämna av turistgrupper utanför parken för att minska belastningen 
lokalt. Då behövs en komplettering med en skyttel.

Figur 31  Möjlig plats för avlämnings-/omstigningsplats på Strandvägen.
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5.4. Motorfordonstrafik

Djurgårdsbron

En fysisk avstängning med bom vid Djurgårdsbron i kombination med 
slopandet av allmän parkering i området ger de bästa förutsättningarna 
för att lyckas begränsa motorfordonstrafiken.

Utformningen av avstängningen är svår men viktig. Möjligheten att 
smita förbi måste minimeras samtidigt som fördröjningen för de som 
får passera inte blir för stor. Fordon som inte har tillstånd behöver 
kunna vända eller köra undan även när de nått fram till passagen.

En avstängning bedöms initialt belasta omkringliggande gatunät med 
ökad söktrafik och ökad beläggning på tillgänglig parkering. Även den 
redan hårt belastade parkeringen vid Museiparken kan påverkas. I takt 
med att besökare lär sig hur systemet fungerar kommer problemen 
minska.

Om en bomavstängning blir svår att möjliggöra gavs förslag till 
alternativa avstängningar. Att förbjuda trafik genom skyltreglering,  
slopad parkering  och polisövervakning kommer sannolikt att ha 
begränsad effekt. En lösning med kamerakontroll med automatiskt 
bötfällande är sannolikt mycket effektivt. Särskilt om det som med 
trängselskatten skulle gå att bötfälla fordonsägaren, men det kräver 
en lagändring då dagens system endast gör det möjligt att bötfälla den 
som faktisk körde fordonet vid det aktuella tillfället.

En lösning med kamerakontroll, likt trängselskatte- eller 
fartkamerasystemen, är sannolikt effektivt. Men det krävs en lagändring 
för att ge KDF som väghållare den möjligheten. 

Alla automatiska system med bommar och kameror föreslås baseras 
på teknik för avläsning av registreringsskyltar. Det behöver göras en 
fördjupad utredning för att ta fram olika tekniska alternativ för både 
systemet på plats och de bakomliggande system som behövs för att alla 
olika verksamheter och boende ska kunna registrera vilka fordon som 
ska få passera och vem som ska ansvara för olika system.

Näringslivets transporter

Genom att motorfordonstrafiken i Evenemangsparken minskar gynnas 
framkomligheten för den trafik som tillåts vara kvar i området. En viss 
ökning av administration kring tillstånd och behörighet tillkommer.
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5.5. Området kring Allmänna gränd

Den föreslagna ombyggnaden av Djurgårdsvägen på sträckan mellan 
Falkenbergsgatan och Hazeliusbacken skapar bättre och tydligare ytor 
för gående och cyklister redan på kort sikt. Det går inte att lösa alla 
dagens problem i korsningen Allmänna gränd/Djurgårdsvägen. Den 
spårbundna trafiken, både längs Djurgårdsvägen och med koppling 
till Allmänna gränd begränsar vad som är möjligt att göra. Spåren i sig 
innebär fortsatt en risk för cyklister som passerar över eller nära spåren. 
För att minska risken för allvarliga tillbud behöver hastigheterna för 
samtliga fordon hållas nere. 

Om ytterligare ytor kan omfördelas från motorfordonstrafiken i 
framtiden skulle ännu bättre framkomlighet för gående och cyklister 
vara önskvärt.

Evenemang

Förbättrad taxiuppställning och styrning, omfördelning av publik 
till Hazeliusporten, genare gång- och cykelförbindelser, förbättrad 
tillgänglighet till extra kollektivtrafik samt förbättrad och samlad 
information om evenemangsplanering och alla trafikslag skapar bättre 
förutsättningar för att kunna utrymma evenemangsområdet efter 
större konserter och evenemang. Vid större besöksintensiva tillfällen 
kommer det dock fortsatt vara trångt.

Att styra upp taxitrafiken via en ordnad remote-lösning och eventuell 
spärr på Djurgårdsvägen vid Biologiska museet är sannolikt den 
viktigast åtgärden för att förbättra trafiksäkerheten i området.

5.6. Vasamuseet, Nordiska museet och 
Junibacken

Separation av trafikslag, minskning av antalet fordon och bättre 
styrning av fordonsflödena är de viktigaste åtgärderna för att skapa en 
rimlig trafikbelastning i området runt Galärvarvsvägen. En förbättrad 
båttrafik till bryggan nedanför Vasamuseet kan ytterligare avlasta 
trafiksystemet.

Mängden fordon på Galärvarvsvägen måste minska för att ett rimligt 
flöde längs gatan skall kunna upprätthållas. Ny gång- och cykelbro till 
Strandvägen och omdisponering av parkeringen vid Norra Varvsporten 
gör det möjligt att uppnå detta. 

För att uppnå full effekt av de föreslagna lösningarna bör en framtida 
strategi och planering tas fram i samarbete mellan attraktionerna och 
de aktörer som styr mycket av turistströmmarna.

Figur 32  Dagens befintliga kajplats nedanför Vasamuseet.
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5.7. Rosendal Trädgård och Rosendal Slott

Folke Bernadottes bro i kombination med den nya skyttelfunktionen 
och förbättrad kollektivtrafik till Museiparken skapar en betydligt 
bättre tillgänglighet till området.

En flytt av spårviddshindret gör det möjligt att fortsatt tillåta viss 
allmän trafik till Rosendalsområdet och om Fredrik Bloms väg öppnas 
belastas inte Manillaområdet och sträckan förbi Biskopsudden av mer 
trafik.

Den planerade utbyggnaden av handelsträdgården leder till att ett 
parkeringsbehov behöver utredas och ställas i relation till visionen om 
ett bilfritt Djurgården.

Figur 33  Folke Bernadottes bro med blick mot Museiparken i maj 2021.
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5.8. Museiparken

Området utgör ett stort besöksmål med flera populära museer. 
Kollektivtrafikförsörjningen är otillräcklig och det finns begränsat 
med yta för att hantera parkerade bilar och bussar. Området är 
redan idag i behov av ett utökat kollektivtrafikutbud. Planerade 
verksamhetsexpansioner kommer öka antalet besökare samtidigt som 
de tillgängliga ytorna för uppställda fordon minskar. 

När Evenemangsparken stängs för allmän biltrafik och möjligheten att 
parkera tas bort finns en risk att fler kommer välja att parkera bilen 
vid Museiparken och nyttja Folke Bernadottes bro som entré till Södra 
Djurgården och Evenemangsparken vilket i så fall ytterligare skulle spä 
på problematiken.

Att helt ta bort möjligheten till privat parkering i området är radikalt 
men nödvändigt. Det måste dock ske samtidigt som kollektivtrafiken 
kraftigt förstärkas för att erbjuda ett rimliga resealternativ utöver gång 
och cykel.

Att omdisponera bilparkeringsytor till parkering för turistbussar 
förbättrar trafiksäkerheten längs Djurgårdsbrunnsvägen och ihop med  
en skyttel in mot Södra Djurgården skapas en alternativ resväg som 
kan avlasta andra delar av området.

Figur 34  Museivägen och Tekniska museet i Museiparken maj 2021.
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6. Handlingsplan Arbetet med att skapa ett bil- och fossilfritt Djurgården är ett 
långsiktigt arbete men målet nås aldrig om inte första stegen tas. I det 
här fallet går det att påbörja resan omgående. Nedan sammanfattas de 
tidigare föreslagna åtgärderna ihop med tillhörande resonemang om 
lämpliga steg för att komma igång.

6.1. Åtgärder kort sikt (inom ett år)

Minskning av parkering inom Evenemangsparken

Inom Evenemangsparken hanterar KDF tillsammans med vissa aktörer 
inom KDI i princip all allmän parkering. Totalt finns idag cirka 800 
parkeringsplatser i området och inom kort planeras cirka 300 platser 
försvinna (parkering vid Cirkus, Liljevalchs, Hasselbacken och Gröna 
Lund). I kommande steg är det lämpligt att se över parkeringen vid 
Norra Varvsporten och Nordiska Museet vilket omfattar ytterligare 
cirka 200 parkeringsplatser. 

Förbättrat stråk längs Djurgårdsstrand

Stråket längs Djurgårdsstrand blir inte lika gent innan tillkomsten 
av en ny bro till Strandvägen. Stråket kan dock utvecklas redan nu 
för att få fler besökare att upptäcka den delen av Evenemangsparken 
och erbjuda ett alternativ till Djurgårdsvägen. Skyltning kan ses över 
generellt för att etablera det nya rörelsemönstret.
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Ombyggnation av Djurgårdsvägen

De föreslagna ombyggnaderna av Djurgårdsvägen mellan 
Falkenbergsgatan och Skansen bör åtgärdas snarast. Det är möjligt 
att starta en projektering hösten 2021 och i bästa fall påbörja 
ombyggnationen våren 2022.

Det skulle vara möjligt att redan under sommaren 2021 testa vad som 
händer om ett körfält österut tas bort mellan Allmänna gränd och 
Skansen för att avgöra om det ska implementeras permanent.

Åtgärder vid eventkvällar

För att råda bot på trafikkaoset på Djurgårdsvägen mellan Allmänna 
gränd och Hazeliusbacken bör eventaktörerna samlas tillsammans 
med trafikoperatörer i området (taxi, buss och spårvagn) för att 
fortsätta skapa en gemensam bild av hur de stora publikströmmarna på 
smidigaste sätt ska kunna lämna området. Frågor som bör prioriteras 
är:

 » Uppstyrning av taxi (bom och taxiremote vid Biologiska museet)
 » Skapa bra uppställningsplatser för extratrafik (buss och spårväg)
 » Hazeliusportens användning
 » Informera om alternativa resmöjligheter vid biljettköp, ankomst 

och efter event
 » Gemensamma trafikvärdar och informationstavlor i närområdet.

Galärvarvsvägen

För att lösa situationen på Galärvarvsvägen kan parkeringen vid Norra 
varvsporten stängas och istället nyttjas av bussar och taxi. Med tanke 
på Coronapandemin är det möjligtvis inte en akut fråga för sommaren 
2021 men bör övervägas inför sommarsäsongen 2022.

Hazeliusporten

För att minska trycket på området runt Allmänna gränd kan 
Hazeliusporten och dess entré till Skansen nyttjas bättre som såväl 
in- som utgång, vilket även skulle göra det möjligt att bättre utnyttja 
befintlig kollektivtrafik på Strandvägen.

Fossilfritt Djurgården

Åtgärder för att minska antalet fossildriva fordon kan påbörjas 
i samband med nya upphandlingar av fordon och transporter/
leveranser.  Första steget kan vara att inom KDI hjälpas åt att ta fram ett 
gemensamt förslag till upphandlingspolicy för alla aktörer i området.

Figur 35  Befintlig områdeskarta på Södra Djurgården.
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6.2. Åtgärder på längre sikt

Ny bro från Strandvägen

Frågan om en ny bro mellan Strandvägen och Junibacken har utretts 
tidigare och det finns ett pågående utredningsuppdrag inom Stockholm 
stad. Även om planeringen flyter på obehindrat är bedömningen att 
det tar minst 5 år innan bron kan vara på plats. 

Avstängning av Djurgårdsbron

I samband med utredningen av den nya bron bör även en diskussion om 
en framtida avstängning vid Djurgårdsbron tas upp med Trafikkontoret. 
För att få till en fysisk avstängning med bomanläggning behöver en 
teknisk lösning och konsekvenser för stadens övriga gatunät utredas, 
samt att det behövs en politisk förankring.

En lösning som bygger enbart på skyltning kan vara värt att testa då 
det skulle vara möjligt att implementera redan till 2022. Dock bedöms 
effekten vara liten om det inte kombineras med rejäla minskningar av 
den allmänna parkeringen. Helst ska det inte finnas någon tillgänglig 
parkering kvar vid avstängningen. Detta kräver också en flytt av 
spårviddshindret, se nedan.

Flytt av spårviddshinder

Det är möjligt att redan nu flytta spårviddshindret västerut för att 
hänvisa trafik till Rosendalsområdet via Djurgårdsbrunnsvägen. 
Eftersom den befintliga parkeringen vid Sirishovsvägen inte påverkas 
av flytten blir effekten mindre under tiden den finns kvar. 

Parkering Rosendal

KDF behöver tillsammans med aktörerna i Rosendalsområdet hitta 
en långsiktig lösning för det parkeringsbehov som identifierats. 
Frågan behöver lösas i samband med att den planerade utökningen av 
Rosendals trädgårdar.

Förbättrad kollektivtrafik

En diskussion med Trafikförvaltningen om den framtida 
kollektivtrafikförsörjningen behöver startas snarast möjligast. Det 
behövs en gemensam strategi för att få till förbättringar på kort och 
lång sikt. Det är viktigt att Museiparken tas med i denna diskussion. 
Frågor som behöver tas upp är bl.a.: 

 » Spårvägens kapacitet
 » Utökad båt- och busstrafik
 » Komplettering med lokal skyttel
 » Vilken roll den privata kollektivtrafiken kan ha och hur trafiken 

på bästa sätt kan komplettera varandra.

Åtgärder i Museiparken

Aktörerna i Museiparken behöver ta ett samlat grepp om den framtida 
utvecklingen av området och hur det framtida transportbehovet 
ska lösas. På kort sikt behöver de akuta trafiksäkerhetsproblemen på 
Djurgårdsbrunnsvägen lösas.
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Allmän parkering

Idag Bil- och fossilfritt
Djurgården

Djurgårdsstrand

Redan planerad minskning, 300 platser Minskning Norra Varvsporten och
Nordiska museet, 200 platser

Nyttja tidigare parkering vid Norra
Varvsporten som avlastning

Minskning övriga parkeringar
300 platser

Ny bro, angöring Strandvägen, utökad
båttra k, prioritering av turistbussar

Fördela om ytterligare ytor till gående
och cyklister

Etablera det nya stråket, skyltning Etablera nya verksamheter
längs sträckan

Åtgärder

Medellång sikt 1-5 år Lång sikt > 5 årKort sikt < 1 år

Koppla till Strandvägen med ny bro

Djurgårdsvägen Testa ny utformning provisoriskt inkl
provisoriska tra ksäkerhetsåtgärder

Galärvarvsvägen

Museiparken

Kollektivtra k

Ny bro

Djurgårdsbron

Fossilfritt

Förbjud taxiangöring i högtra k

Provisoriska tra ksäkerhetsåtgärder

Utredning och projektering
Tra kkontoret

Ny bro på plats mellan Strandvägen och
Galärparken

Budgetuppdrag Tra kkontoret

Försök med skyltning, vidare utredning
av fysisk avstängning

Fysisk avstängning på platsUtredning med Tra kkontoret

Avtal och överenskommelser med tra k-
operatörer i området, inkl båttra ken

Införande av miljözon klass 3Upphandling av egna fordon och
transporter

Förbättrad information i city, tydligare
hållplats- och stationsutrop

Eventkvällar Förbättrad samlad information

Bygg om sträckan Alkärret - Skansen

Skapa taxiremote, utöka kollektivtra kkapacitet,
nyttja Hazeliusporten

Förbättra tra ksäkerheten på
Djurgårdsbrunnsvägen

Utöka kollektivtra kkapacitet,
minska tillgänglig parkering

Etablering av lokal skyttel,
utökad båt- och busstra k

Strategisk utredning Tra kförvaltning-
en i samarbete med privata aktörer
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7. Slutsats Aktörerna på Djurgården vill ligga steget före och finna lösningar för 
att åtgärda de kapacitetsbrister som idag finns i transportsystemet.

För att uppnå visionen om ett bil- och fossilfritt Djurgården behöver 
transportytorna användas effektivt och yteffektiva transportlösningar 
som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Kollektivtrafik, taxi 
och turistbuss- och båttrafik behöver förstärkas, planeras bättre och i 
viss mån regleras. Den allmänna privatbilismen måste förbjudas inom 
området och allmän parkering tas bort.

En ny gång- och cykelbro från Strandvägen till Junibacken ihop med 
förbättrade gång- och cykelkopplingar längs Djurgårdsstrand och 
Djurgårdsvägen skapar bättre möjligheter för gående och cyklister 
att ta sig ut till Södra Djurgården, samt att det avlastar flaskhalsar 
vid Djurgårdsbron och längs delar av Djurgårdsvägen. Bron bedöms 
minska avståndet mellan Djurgården och City med cirka 300 meter 
vilket ökar genheten, minskar restiden och skapar förbättrade 
kopplingar.

Avstängning med en bomlösning vid Djurgårdsbron är nödvändig 
för att uppnå tillräckligt god efterlevnad av en trafikbegränsning. 
Att enbart skylta bedöms inte ge tillräcklig effekt och lösningar med 
automatisk övervakning saknar idag ett lagstöd men skulle kunna 
fungera i framtiden.

Hur en bom på bästa sätt kan placeras behöver utredas vidare 
tillsammans med Trafikkontoret som förvaltar Djurgårdsbron och 
ytorna mot Strandvägen. I det fortsatta utredningsarbetet gällande en 
avstängning behöver de juridiska förutsättningarna för införande av 
miljözoner och hanteringen av turistbuss- och taxitrafik undersökas.
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Kollektivtrafiken är idag underdimensionerad och en utökad kapacitet 
behövs. En minskning av övrig trafik i området ger vissa möjligheter till 
utökning av busstrafiken och en satsning på gång- och cykeltrafik kan 
frigöra kapacitet. För att skapa tillräcklig kapacitet under högsäsong 
föreslås en satsning på utbyggd båttrafik och ny skyttelservice. Stadens 
vattenvägar har idag ingen kapacitetsbrist men fler och/eller större 
bryggor behöver anläggas vid Allmänna gränd, Vasamuseet och 
Waldermarsudde för att bättre utnyttja sjövägen.

Den nya gång- och cykelbron i kombination med ny kollektivtrafik i 
form av en skyttelservice skulle innebära en lokal kapacitetsförstärkning 
som kan mata besökare inom området och från avlämningsplatser på 
Strandvägen och i Museiparken. Utöver en förstärkning av det totala 
kollektivtrafikutbudet möjliggör skytteln även en minskning av antalet 
turistbussar och taxi som behöver nå hela vägen fram till besöksmålen.

Den privata kollektivtrafiken i form av turistlinjetrafik (båt och buss) 
samt beställningstrafik, främst i form av bussar, utgör en viktig del av 
transportnätet och i det fortsatta utvecklingsarbetet är det viktigt att 
ta med de aktörerna och hitta goda samverkansformer.

Området kring Allmänna gränd kommer i fortsättningen att vara hårt 
belastad under högsäsong och framförallt vid de tillfällen då flera stora 
evenemang avslutas samtidigt. En satsning på gemensam planering 
av extrainsatt kollektivtrafik, riktad information till besökare och 
förbättrad styrning av trafiken i områden gör det möjligt att förbättra 
flödet och minska det upplevda trafikkaoset. 

Det är helt nödvändigt att inkludera Museiparken i det fortsatta 
arbetet. Området är i och med öppnandet av Folke Bernadottes 
bro hopkopplad med Södra Djurgården och Evenemangsparken. 
Förändringar inom Evenemangsparken påverkar således trafiken till 
Museiparken. En satsning på förbättrad kollektivtrafik och omvandling 
av allmän parkering till förmån för andra funktioner är en viktig del av 
helhetslösningen.

Rosendalsområdets trädgårdsförsäljning och placering gör att området 
lämpligast bör kopplas till vägnätet mot Djurgårdsbrunnsbron och inte 
mot Evenemangsparken. En förändring av området vid Museiparken 
ihop med en ny skyttelservice kan avsevärt förbättra tillgängligheten 
till Rosendal.

Evenemangsparken på Södra Djurgården har stora förutsättningar att 
bli bil- och fossilfritt. Det kommer att ta tid, men det finns flertalet 
små steg som är möjliga att ta redan nu. Med en klok kombination av 
stora och små åtgärder på kort och lång sikt, utförda av flera parter med 
en gemensam vision och plan, finns förutsättningar att åstadkomma 
stora förbättringar inom överskådlig tid.
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Bilagor
Bilaga 1 - Systemhandling, förslag till ombyggnad av 
Djurgårdsvägen mellan Falkenbergsgatan och Skansen
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