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Genom att anlägga en gästhamn och kajer längst den norra strandlinjen 
på ön kan varvet även utöka sin verksamhet till icke-kommersiell trafik 
och de stora fritidsbåtarna som blir allt vanligare i skärgården. Hamnen 
kompletteras även med en sjö-bensinstation och kombineras med 
hamnkontoret och ett mindre café ute på pontonerna. Linjebåttrafiken 
mellan Djurgården, Nybrokajen, Skeppsholmen och Slussen får ett 
ytterligare stopp längst ut på hamnen och avlastar de 
underdimensionerade transportmöjligheterna till Djurgården. Längst 
strandpromenaden mellan hamnen och Beckholmsbron skapas ett 
flertal mindre butikslokaler med direkt anslutning till kajen och vattnet.

Det nya varvet och marinan får en tydlig förändring med säsongerna 
och de industriella/offentliga kommer att på så sätt att komplettera 
varandra utan att kompromissa med respektive funktion. Beckholmen 
får en modern och effektiv maritim industri, samtidigt som den 
tillgängliggörs för allmänheten igen, och ön kommer förhoppningsvis att 
ta lika stor plats i stadens medvetande som den gör visuellt i 
Stockholms inlopp.

Hampus Starre Friberg

Beckholmen Varv & Marina

Bakgrund
Stockholm har alltid varit en stad med nära anknytning till vattnet.
Det vattennära läget möjliggjorde kommunikation och handel med 
resten av världen och var en av de främsta anledningarna till
Stockholms tillväxt och överlevnad. Den maritima verksamheten
har alltid varit en av de viktigaste och mest påtagliga i staden och
vi kan dagligen se efterlämningar av den trots att den inte har samma 
betydelse idag. Många av de kajer, hamnar och varv som länge var 
stadens nav har idag helt andra kommersiella-/kulturella värden och 
deras ursprungliga maritima funktion kan endast avläsas i form och läge.

Dagsläget
I dagsläget är fritidsbåtarna och skärgårdstrafiken de mest påtagliga 
delarna av vårt maritima arv och av de stora industriområdena finns 
endast Mälarvarvet och Beckholmen kvar i sina ursprungliga stadsnära 
lägen. Beckholmen, med sitt centrala läge i Stockholms inlopp och med 
sina utsprängda torrdockor fungerar både som ett monument över vår 
historia men är även idag en viktig del i den marina näringen. Många av 
de arbets- och skärgårdsbåtar som trafikerar våra vatten tillåts inte gå 
ute till havs och Beckholmens torrdocka är den enda som kan ta emot 
och reparera de stora fartygen. För att trygga Beckholmens framtid och 
säkra den maritima användningen har Stockholms Stad beslutat att 
bygga en ny permanent varvsbyggnad på öns västra sida, men med 
Beckholmens förutsättningar tror jag att det är möjligt att utveckla varvet 
till något mycket mer.

Förutsättningarna
Beckholmens läge i Stockholms infartsled gör det optimalt placerat för 
ett varv som kan betjäna både den kommersiella skärgårds- och 
sjötrafiken i Mälaren men även den stora mängden fritidsbåtar som rör 
sig mellan staden och skärgården. Dess placering bredvid Djurgården 
gör den även oerhört attraktivt för söndagsflanörer och besökare på de 
många sevärdheterna på ön. Beckholmen är även i sin egen rätt ett 
populärt utflyktsmål tack vare dess levande historia och fantastiska 
utsikten. Genom att kombinera dessa intressen kan man skapa ett varv 
som är både effektivt och funktionellt men även tillgängligt och lockande 
för fler än yrkestrafiken.

Förslaget
Den största dockan på Beckholmen, Gustav Vs docka, ska sedan tidigare 
breddas och en ny pir ska byggas för att kunna torrsätta och flytta fartyg 
med en ship-lift på varvsområdet. En ny skrovhall gör det möjligt att 
arbeta på de största fartygen oberoende av klimat och med minimal 
miljöpåverkan. För att varvet ska fungera så effektivt som möjligt placeras 
verkstäder och skrovhallen kring en central uppställningsplats bredvid 
dockan och bildar på så sätt även en naturlig avgränsning för 
varvsområdet. Då mycket av arbetet är tungt och potentiellt farligt läggs 
de offentliga delarna på utsidan av verkstäderna med möjlighet till insyn 
via restaurangen eller mellan verkstadslängorna. Restaurangen fungerar 
även som matsal åt varvsarbetarna året om och blir därmed inte lika 
påverkad av vädret och säsongen. Till den tillfälliga personalen som hyrs 
in vid större jobb finns det enklare logement, omklädningsrum och 
sällskapsrum med utsikt över Gamla stan. Förutom det stora varvets 
verkstäder finns det även uthyrbara industrilokaler åt andra mindre 
aktörer för att dra nytta av synergieffekterna med varvet och för att 
skapa ett aktivt maritimt kluster kring Beckholmen.  

Beckholmen Varv & Marina

Background
Stockholm has always been a city with close ties to the water. The 
waterfront location enabled communication and trade with the rest of 
the world and been one of the main reasons to Stockholms growth and 
survival. The maritime business has always been one of the most 
important and most visible in the city and we can still see the remnants 
of that era. Many of the piers, harbors and shipyards that acted as the 
city's hub have completely different commercial and cultural values 
today, and their original maritime function can only be read in the form 
and position.

Proposal
The largest dock on Beckholmen, Gustav Vs dock, will be widened and a 
new pier is to be built in order to pick up and transport the ship with a 
ship-lift in the yard. A new ship hall makes it possible to work on the 
largest vessels despite of the climate and with minimal environmental 
impact. For the yard to work as efficiently as possible, the workshops and 
ship hall will be placed around a central location next to the dock and 
thus forming a natural working field for shipyard. Since much of the work 
is heavy and potentially dangerous, the public parts will be placed on the 
outside of the workshops, with insight through the restaurant. The 
restaurant also serves as a dining room for shipyard workers all year. The 
temporary staff has dormitories, locker rooms and lounges with views of 
Gamla Stan. Apart from the large yard workshops are also rentable 
industrial space for other smaller companies to take advantage of 
synergies with the yard and to create an active maritime cluster around 
Beckholmen.

By building a marina and a port at the northern shoreline of the island 
the shipyard can expand their potential customers to non-commercial 
and larger recreational boats that are becoming increasingly common in 
Skärgården. The port is also supplemented with a combined naval fuel 
station, harbor office and a small café. The boat traffic between 
Djurgården, Nybrokajen, Skeppsholmen and Slussen, get a additional 
stop at the end of the port and act as an additional gateway to 
Djurgården. Several small retail spaces with direct access to the water is 
created along the promenade between the port and Djurgården.

The shipyard gets a modern and efficient industry building, while the 
island is made available to the public again, and Beckholmen will 
hopefully take an equal place in the city's consciousness as it does 
visually in the inlet to Stockholm.

Hampus Starre FribergD.D.A.C.
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