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Remissvar rörande samråd om förslag till
detaljplan för restaurang på Biskopsudden
(del av Djurgården 1:1) i stadsdelen
Djurgården, S-Dp 2010-08530-54
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att tillstyrka återuppförande av en restaurangbyggnad
att avstyrka byggnadens volym och i övrigt överlämna och åberopa
kulturförvaltningens synpunkter
att kulturnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har lagt fram ett detaljplaneförslag för att möjliggöra
återuppbyggnad av den restaurangbyggnad på Biskopsudden som förstördes vid en
brand 2009. Den föreslagna restaurangbyggnaden avses uppföras i två plan. Taket
föreslås brytas med hög- och lågdelar. Kulturförvaltningen ser positivt på ett
återuppförande av en restaurangbyggnad på platsen dock bedömer förvaltningen
att den nya byggnadens utformning och volym inverkar negativt på områdets
karaktär

Underlag för beslut
Ärendet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till stadsmuseet för svar senast
2 maj 2011. Handlingarna har bestått av Genomförandebeskrivning och
Planbeskrivning daterade 2011-03-07 samt Plankarta. Ärendet har handlagts av
stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Berit Svedberg

Ann-Charlotte Backlund
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UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stockholms Stadsmuseum.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har lagt fram ett detaljplaneförslag för att möjliggöra
återuppbyggnad av en restaurangbyggnad vid Biskopsuddens Marina som
ersättning för den som förstördes vid en brand 2009. Den nu föreslagna
restaurangbyggnaden avses uppföras i två plan. Taket föreslås brytas med hög- och
lågdelar vilket ger byggnaden karaktär och variation. Byggnadens fasader föreslås
till stor del utgöras av glas. De delar av fasaden som inte utgörs av glas utförs i trä.
På fasaden föreslås ett liggande ribbverk i vitlackerat stål, aluminium eller trä.
Ribbverket finns dels på de delar av fasaden som utgörs av trä, och dels på vissa
av de stora fönsterpartierna där de samtidigt har en solavskärmande funktion. Ett
serveringsdäck anläggs kring delar av byggnaden. De befintliga bodarna intill
restaurangbyggnaden rivs och ersätts med ett mindre uthus för avfallshantering.

Bakgrund och kulturhistoriskt skydd
Omkring 1920 erhöll Kungliga Svenska Segelsällskapet tillstånd att etablera en
båthamn vid Biskopsudden. Sällskapet byggde en klubbpaviljong 1930 efter
ritningar av Knut F. Perno med träfasad och pagodtak. Inom området har om- och
tillbyggnader ägt rum som delvis ansluter till den äldre klubbpaviljongen. Utmed
stranden ligger också konditori Ekorren som sannolikt är uppförd någon gång på
1920-talet. Klubbpaviljongen fick år 2001 en modern tillbyggnad i ett plan för
restaurangändamål. Paviljongen med tillbyggnaden förstördes i en brand 2009.
Planområdet ligger inom Nationalstadsparken. Inom en nationalstadspark får ny
bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas enligt 4 kap. 7§
miljöbalken.
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Stockholms innerstad med Djurgården är som helhet ett riksintresse för
kulturmiljövården. Riksintresset uttrycks bland annat i företeelser som till exempel
Stadens front mot vattnet som även omfattar denna del av Södra Djurgården.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen ser positivt på ett återuppförande av en restaurangbyggnad
samt att man rensar upp bland sophus och bodar. Området karaktäriseras av
envåniga paviljonger i naturmiljö. Strandnära lusthus och paviljonger är typiskt för
Södra Djurgården som helhet. Den stora sammanhållna volymen i två våningar
riskerar bli dominant på platsen och inverka negativt på Stadens front mot vattnet.
Nybyggnaden riskerar även störa utblickarna från promenadstråket längs stranden.
Den nya byggnaden bör minskas i storlek och anpassas bättre till kringliggande
miljö.
SLUT

Bilagor:
1. Kartbild med röd cirkelmarkering för Biskopsudden
2. Illustration av restaurangbyggnaden (2 bilder)
3. Plankarta

