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Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med 
ca 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla 
kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta 
som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering. En avgörande förutsättning för att uppnå en god och långsiktigt hållbar stadsmiljö är att ta hänsyn 
till alla de faktorer som samspelar i stadsbyggnaden: bebyggelselokalisering, trafiksystem, tillvaratagande av 
kulturmiljöer och historiska särdrag i stadsmiljön, effekter för stadsbilden samt parker och grönska. 
Bebyggelsepolitiken är därför i högsta grad en miljöfråga och måste ses i ett helhetsperspektiv.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) har tagit del av rubricerade planförslag och ber att 
få anföra nedanstående. Synpunkterna är ytterligare utvecklade i föreningens yttrande vid 
samrådet.   
 
Sammanfattning 
 
SBF avstyrker med kraft både detaljplaneförslaget och projektet Nobel Center på 
Blasieholmen eftersom de strider mot platsens dokumenterat höga kulturvärden, bedöms 
medföra påtaglig skada på flera uttryck för riksintresset för Stockholm, utraderar en unik 
hamnmiljö och förminskar Nationalmuseums roll som symbolbyggnad i stadsbilden. 
Dessutom saknas redovisning av lösningar för att kollektivtrafiken ska fungera smidigt, bl a 
parkering för turistbussar och möjlighet till båttrafik för att avlasta busstrafiken. Utredningar 
saknas också vad gäller viktiga frågor för genomförandet nämligen omfattningen av 
erforderliga arkeologiska utgrävningar och eventuell påverkan på grundvattennivån.   
 
Varför inte bevara den unika och välbevarade kulturmiljö som hamnen med dess byggnader 
på Blasieholmsudden utgör och i stället välja ett annat läge för Nobel Center? Av 
lokaliseringsutredningarna framgår att alternativa lokaliseringar för Nobel Center studerats 
varav flera skulle kunna innebära utomordentliga lägen för Nobel Center, exempelvis Albano, 
Norra Djurgårdsstaden eller Hagastaden. Varför inte använda detta tillfälle till att berika 
stadslivet och stärka identiteten med en ny märkesbyggnad i någon av dessa stadsdelar i 
stället för att förlägga Nobel Center på Blasieholmen med alla de nackdelar detta läge 
medför? 
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Skäl för avstyrkan: 
 
• Planförslaget innebär en mycket negativ påverkan på riksintresset och Blasieholmens 

kulturvärden vilket framgår tydligt av det till detaljplaneförslaget bifogade utförliga 
kunskapsunderlaget.  

• Den nämnda marginella minskningen av byggnadens volym (högsta byggnadshöjd har 
dock ej sänkts på plankartan) förändrar inte att detaljplanförslaget strider i så väsentliga 
avseenden mot de för Blasieholmen tillämpliga uttrycken för riksintresset att SBF 
bedömer att projektet medför påtaglig skada. Projektet strider således mot MB 3 kap 6§ 
och också mot PBL 2 kap 3§ och 6§ p.1 vad gäller hänsyn till stadsbilden, platsens 
kulturvärden och kravet på god helhetsverkan. 

• Nobel Center är ytterligare ett projekt i raden som genom överstor skala och ”utstickande 
arkitektur” skulle bidra till att försvaga Stockholms egenart. SBF anser att bedömningen 
av huruvida projektet medför påtaglig skada på riksintresset bör ske utifrån en helhetssyn 
på den kumulativa effekten för stadsbilden av dessa successiva okänsliga ingrepp.  

• Ett genomförande av planförslaget skulle ske till priset av att en marin miljö som är ett av 
få bevarade exempel i sitt slag försvinner. Att flytta byggnaderna är ingen lösning genom 
att dessa bryts ut ur sitt historiska sammanhang. SBF bedömer att ett utraderande av 
hamnen skulle innebära påtaglig skada på riksintresset enligt MB 6 kap 3§. Att riva 
hamnbyggnaderna skulle också strida mot PBL 2 kap 3§, 6§ p 8, 8 kap 13 och 14§§ samt 
9 kap 34§. SBF förutsätter att inget rivningslov beviljas innan detaljplanen eventuellt 
vinner laga kraft. 

• Det trånga gatunätet på Blasieholmen kan inte svälja den beräknade omfattningen av 
turistbussar och det finns risk för bristande framkomlighet för utryckningsfordon. Det 
stora antalet bussar skulle dessutom ytterligare öka behovet av bussparkeringsplatser i 
innerstaden, en fråga som synes närmast omöjlig att lösa. Planförslaget uppfyller 
härigenom inte lagkraven enligt PBL 2 kap 5§ p 3 och 6§ p 6. 

• Blasieholmsudden är ett av få återstående hamnområden i innerstaden. Med tanke på en 
eventuell ökad kollektivtrafik per båt i framtiden, för att minska överbelastningen av 
stadens centrala trafiknät på land, bör kajområdet inte tas i anspråk för andra ändamål på 
ett sätt som kan försvåra en sådan användning. Inte heller skärgårdstrafikens behov är 
utrett. Att inte utreda och tillgodose dessa behov för sjötrafiken strider mot MB 3 kap 8§, 
1 st.  

• Förutom kollektivtrafikfrågan råder osäkerhet även om omfattning och kostnader för 
arkeologisk utgrävning samt åtgärder som följd av eventuell ändring av grundvattennivån. 
Båda dessa viktiga frågor borde ha redovisats i planprocessen eftersom de kan förorsaka 
stora kostnads- och tidskrävande åtgärder under genomförandet.  

• Detaljplanekartan har inte ändrats enligt de ändringar som utlovats vad gäller sänkning av 
byggnadshöjden. Vidare har ytan för PARK ersatts med TORG, inklusive en tidigare del 
av Museiparken, vilket innebär att inget juridiskt hinder finns för bil- och 
bussuppställning. Stadens inställning tycks vara att kamouflera planens verkliga innebörd 
för att till varje pris kunna genomföra projektet.  

 
Planförslaget strider mot värderingarna av kulturmiljön i underlaget  
 

SBF:s synpunkter vid samrådet i sammanfattning: 
Varken uttrycken för riksintresset, Stockholms innerstad med Djurgården, slutsatserna i Nuläges- och 
värdebeskrivning av Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum, upprättad av Stockholms stad, de 
dokumenterade höga kulturhistoriska och historiska värdena enligt Byggnadshistorisk förundersökning 
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upprättad av Stockholms Stadsmuseum eller analysen i Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
detaljplanen har fått genomslag i det fortsatta planarbetet.  
 

De av staden angivna ändringarna av byggnaden sedan samrådet – sänkning med 3 meter 
(som dock ej återspeglas i detaljplanen, se vidare sid 6 i detta yttrande) och förkortning med 
4,5 meter – innebär inte att projektet kan anses innebära större anpassning till platsens höga 
kulturvärden. De skönsmässiga slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen, i påtaglig strid 
med analyserna, ger inte intryck av en ansvarsfull bedömning utan snarare av att presentera ett 
önskat resultat för att få till stånd projektet. SBF anser att detaljplanen och byggprojektet i 
alla väsentliga avseenden strider mot kunskapsdokumentationen samt analysen och 
värderingarna av kulturarvet i dessa utredningar. 
 
 Effekterna för stadsbilden strider mot Stockholms egenart   
 

SBF:s synpunkter vid samrådet i sammanfattning: 
Nobel Center bryter sig ur den sammanhållna helheten i stadsbilden på ett brutalt sätt främst genom att 
byggnaden skiljer sig så kraftigt i skala. Detta innebär att den sammanhållna siluetten bryts, att samspel 
saknas med omkringliggande stenstadsbebyggelse, att blickfång och viktiga vyer över vattnet förändras på 
ett drastiskt sätt, att Nationalmuseums roll i stadsbilden försvagas samt att ett av vittnesbörden om 
Stockholms historia som sjöfartsstad elimineras i fronten mot vattnet. Samlat innebär dessa effekter en 
oacceptabel påverkan på Stockholms egenart.  

 
De ändringar av byggnadens volym som staden meddelat, som delvis återspeglas i 
detaljplanen, ändrar inte vår uppfattning att planförslaget medför påtaglig skada på 
riksintresset av de skäl som vi framförde vid samrådet. SBF bedömer därför att planförslaget 
medför påtaglig skada på riksintresset enligt MB 3 kap 6§. Projektet skulle också strida mot 
PBL 2 kap 3§ och 6§ p 1 vad gäller hänsyn till stadsbilden, platsens kulturvärden och bristen 
på helhetsverkan.   
 
Den kumulativa påverkan på riksintresset måste beaktas 
 

SBF:s synpunkter vid samrådet i sammanfattning: 
Det ena anmärkningsvärda byggprojektet efter det andra aktualiseras i Stockholm, projekt utan hänsyn till 
platsens arkitektoniska anvisningar. Stadens hävdvunna skala sätts på undantag och äldre hus som ligger i 
vägen rivs i utvecklingens namn. Bedömningen av skadan på riksintresset om Nobel Center genomförs 
bör därför ske inte enbart utifrån effekterna av detta projekt i sig utan också utifrån den samlade påverkan 
som blir följden när Nobel Center adderas till övriga projekt som planeras och genomförs – med stora 
negativa konsekvenser för egenarten i Stockholms stadsbild.  
 

Sedan samrådet för Nobel Center våren 2015 har kommunen beslutat av riva Slussen. Hotell- 
och bostadshuset vid Vasagatan har färdigställts och bryter liksom Waterfront stadssiluetten 
på ett oacceptabelt sätt, båda projekten med effekten att stadshusets dominans i stadsbilden 
försvagas i stadsbilden. Dessa är några exempel på de stegvisa förändringar som successivt på 
ett avgörande sätt kommer att förändra Stockholms stadsbild. SBF framför på nytt att 
miljöbalkens lagregler vad gäller bedömning av påtaglig skada på riksintresset måste 
innefatta en helhetsbedömning som inte bara avser det aktuella projektet utan även tar 
hänsyn till den samlade påverkan på Stockholms stadsbild av de okänsliga ingrepp i 
kulturarvet som nu sker i snabb takt.    
 
Den unika hamnmiljön, en del av stadens historia, får inte utraderas 
 

SBF:s synpunkter vid samrådet i sammanfattning: 
Hamnen, en välbevarad godshamn där organisationen av verksamheten ännu kan avläsas genom 
byggnadernas placering kring hamnplanen och den stensatta kajen, är ett viktigt stadsbyggnadselement 
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som vittnar om Stockholms historia från den tid när sjöfarten var grunden för handelsutbyte och tillväxt. 
Denna godshamn med sina unika små byggnader ger tidsdjup i stadens historia och är betydelsefull för 
förståelsen av hur staden utvecklats. Platsen har också idag stor betydelse för sjöfarten och kan bli än 
viktigare för detta ändamål i framtiden. Enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är tullhuset och 
de två magasinsbyggnaderna särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt (grön klass).  
 

Om Nobel Center genomförs innebär detta att tullhuset och de båda magasinsbyggnaderna 
måste rivas. SBF framhåller på nytt hamnens unika värden som helhet som vittnesbörd om 
sjöfartens betydelse för Stockholms tillväxt, dessutom en av få kvarvarande miljöer av detta 
slag. Blasieholmsuddens öppna läge i viktiga siktstråk och med sitt sammanhang med 
Skeppsholmen samt med stenstadsfronten som bakgrund är enligt SBF:s mening en omistlig 
del av stadsbilden i centrala Stockholm. Blasieholmsudden är således en kulturmiljö av stor 
betydelse för Stockholms identitet som skulle försvinna om Nobel Center uppförs.  
 
I planbeskrivningen anförs bl a: ”Stadsbyggnadskontoret anser att de värden som tillkommer 
när detaljplanen förverkligas överstiger de värden de befintliga byggnaderna besitter”. Detta 
är ett makalöst och okunnigt uttalande! Med ett sådant resonemang skulle snart Stockholms 
samtliga kulturmiljöer kunna utraderas om enligt kontorets bedömning värdet av 
förändringarna överstiger kulturarvets värden.  
 
I en utredning Flytt av Blasieholmens byggnader upprättad av Torkel Öste Fastighetskonsulter 
oktober 2015 redovisas nio förslag till nya lägen för tullhuset och magasinsbyggnaderna. 
Stadsgårdshamnens inre del förordas, men både Stockholms hamn och Fotografiska museet 
anser att detta läge skulle inkräkta på deras verksamheter. Utredningen utmynnar inte i något 
förslag till alternativt läge och det konstateras att det krävs ”fortsatta diskussioner med 
berörda intressenter”. 
 
SBF anser inte att en flytt av byggnaderna är en lösning. Flyttning av byggnaderna innebär en 
kraftig sänkning av det kulturhistoriska värdet. Det är platsen, helhetsmiljön, den historiska 
berättelsen som konstituerar det höga kulturhistoriska värdet. Att flytta byggnaderna till en 
annan plats innebär att byggnaderna förlorar sin historiska koppling och blir ett främmande 
inslag på den nya platsen. SBF bedömer därför att en flyttning av byggnaderna inte är en 
acceptabel lösning och framhåller på nytt att ett utplånande av denna unika hamnmiljö 
innebär påtaglig skada på riksintresset enligt MB 3 kap 6§ och strider mot PBL 2 kap 3§, 6§ 
p 8, 8 kap 13,14§§ samt 9 kap 34§.  
 
Förutsättningar för en god trafiklösning saknas 
 

SBF:s samrådssynpunkter i sammanfattning: 
Det torde vara mycket svårt, troligen omöjligt att lösa trafikfrågan för Nobel Center på ett bra sätt, till 
skillnad mot många andra prövade lokaliseringar för projektet som dock förkastats. Om tillgängligheten 
försämras genom brist på framkomlighet och tidskrävande väntetider för buss och taxi kommer detta att 
bli en stor nackdel för verksamheten på Nobel Center.  
 
Även om hamnfunktionen enligt planförslaget delvis avses bevaras kan dess minskade utrymme innebära 
att en sådan framtida användning för båtkommunikation försvåras eller t.o.m. omöjliggörs.  
 
En ytterligare aspekt på det trånga gatunätet är säkerhetsfrågan vid katastrofer då det krävs god 
framkomlighet för säkerhetstjänsten.   
 

I planhandlingen anges att 3-4 turistbussar beräknas angöra per timme i högtrafik och att det 
kan bli fråga om 30 bussangöringar per dag. Det är knappast troligt att angöringarna sprids 
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jämnt över dagen så det är nog ett rimligt antagande att det stundom kan bli fråga om 
betydligt fler än 3-4 bussar per timme. Ännu presenteras ingen lösning på frågan om 
parkering av bussarna; i planhandlingen anges att ”Trafikkontoret arbetar löpande med frågan 
om uppställning av turistbussar för hela Stockholms innerstad”. I trafikutredningen 
konstateras att turistbusstrafiken är ett växande trafikslag till följd av ökat antal 
kryssningsfartyg som kommer till Stockholm. Detta innebär att det råder stora problem i 
dagsläget vad gäller parkeringsmöjlighet för turistbussar. Om Nobel Center genomförs leder 
detta till en kraftig ökning av problemet som synes omöjligt att lösa. SBF bedömer att 
planförslaget därmed inte uppfyller lagkraven enligt PBL 2 kap 5§ p 3 och 6§ p 6. 
 
I planhandlingen anförs att ”Syftet med planen är även att säkerställa båttrafikens framtida 
nyttjande av kajen inom planområdet”. I trafikutredningen betonas bristen på framkomlighet 
för turistbussar och att det bästa därför vore att styra om en stor del av busstrafiken till 
båttrafik. Hänvisning sker till de parter som bör lösa frågan – staden, Stockholms hamn och 
trafikförvaltningen. Enbart busstrafik lär leda till kaos och frågan om eventuell 
kompletterande båttrafik är outredd. En så viktig förutsättning som hur kollektivtrafiken ska 
lösas är således inte utredd.  
 
Än mindre finns det någon uppskattning av vilket markbehov för infrastruktur, service mm 
som skulle krävas på Blasieholmsudden för att klara denna hamnfunktion. Hamnfunktionen 
omfattar också skärgårdstrafiken, där Blasieholmen idag är platsen för underhåll m.m. Detta 
behov är inte heller utrett. I länsstyrelsens Rapport 2005:17 Riksintresset Stockholms Hamn 
anförs följande: ”Det är viktigt för den totala verksamheten i Stockholms Hamn och för 
skyddet av riksintresset att även hamndelar som inte omfattas av riksintresset kan behålla den 
verksamhet som finns där nu och som i vissa delar även förväntas öka. Dessa hamndelar utgör 
även ett viktigt inslag i hamnmiljön”. Förslaget strider därmed mot MB 3 kap 8§ 1 st där det 
anges att mark- och vattenområden som är lämpliga för bl.a. kommunikationer ”skall så lång 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar”. 
 
I planbeskrivningen har nu tillkommit en uppgift om att ”framkomligheten för 
räddningstjänsten ska beaktas”, dock utan analys hur detta krav ska tillgodoses. På samma 
sätt som med buss- och båttrafiken skjuts svåra frågor som borde lösas i detaljplanen på 
framtiden med risk för stora problem som menligt kan påverka verksamheten vid Nobel 
Center.  
 
Stora osäkerheter består för projektet vad gäller arkeologi och grundvatten 
 

SBF:s samrådssynpunkter i sammanfattning: 
Projektet kan således komma att medföra höga kostnader för arkeologisk utgrävning och hittills ej kända 
åtgärder till följd av eventuell grundvattensänkning. Utredning och analys av grundvattenfrågan saknas 
ännu. SBF konstaterar att dessa frågor innebär betydande osäkerheter för projektet.  
 

I samrådsredogörelsen nämns att arkeologisk förundersökning samt MKB för 
vattenverksamhet kommer att upprättas innan detaljplanen antas. SBF anser att det är 
anmärkningsvärt att dessa frågor tydligen ej är utredda ens under granskningsskedet. Genom 
att så ej skett undantas dessa viktiga aspekter för genomförandet från den demokratiska 
processen.   
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Kritiken negligeras och detaljplanens verkliga innebörd kamoufleras  
 
Det anges i stadens tjänsteyttranden att ”flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget” (20 
yttranden från remissinstanser), vilket är grovt missvisande om det inte också anges att i ca 
90 % av alla samrådssvar avstyrks projektet (utöver remissinstanserna 638 yttranden + två 
namninsamlingar med totalt 824 namn). 
 
Staden har meddelat att byggnaden sänkts med tre meter jämfört med samrådsförslaget, men 
denna sänkning redovisas inte på detaljplanekartan, inte ens på illustrationen på plankartan. 
Fortfarande, i likhet med samrådsförslaget, redovisas 35 meter över nollplanet som högsta 
byggnadshöjd.  
 
Det anges i planbeskrivningen att byggnaden kommer att uppföras i sex våningar samt att 
byggnadshöjden är 31,8 meter. På detaljplanekartan saknas emellertid juridiskt bindande 
bestämmelser för byggrätten frånsett den begränsning som den totala volymen utgör – varken 
antal våningar eller total BTA anges. Detta innebär att byggnaden utan hinder av 
planbestämmelserna skulle kunna uppföras i upp till åtta, kanske t.o.m. fler våningsplan. 
Byggnaden kan således inom ramen för den angivna byggnadshöjden uppföras med fler 
våningar än som förespeglas i planbeskrivningen. 
 
Trots att garaget under byggnaden sägs ha utgått framgår det av detaljplanekartan att lägsta 
schaktdjup under mark har ökats från – 10 meter till – 11,5 meter. Vidare ges rätt för 
underbyggnad med körbart bjälklag för områden på ömse sidor om byggnaden. Det anges att 
utrymmena ska användas för tekniska utrymmen samt utställningsytor. Planbestämmelserna 
torde dock inte förhindra att ett mindre garage inryms i dessa utrymmen.  
 
I samrådsförslaget redovisades ytan sydost om byggnaden samt en tidigare del av 
Nationalmuseums park som PARK. Nu redovisas dessa ytor som TORG. I planbeskrivningen  
anges att ”markbeläggningen ska tydligt upplevas som ett sammanhängande golv” där basen 
utgörs av granithällar. Förslaget innebär att en tidigare del av Nationalmuseums 1800-talspark 
ej återställs som park utan blir torg och hårdgörs. Planbestämmelserna förhindrar inte att 
dessa torgytor används för bilparkering och uppställning av bussar.  
 
Ovan redovisade omständigheter, att i samrådsredogörelsen försöka dölja den kraftiga 
kritiken mot planförslaget, det faktum att den utlovade sänkningen av hushöjden inte 
återspeglas i den juridiskt bindande detaljplanekartan samt den i planbeskrivningen 
okommenterade ändringen från PARK till TORG, visar en bristande respekt för den 
demokratiska processen och ger intryck av att staden bestämt sig för att med falska 
förespeglingar till varje pris genomföra projektet.  
 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 
 
 
 
Vicki Wenander  Kristina Berglund  
Ordförande     Vice ordförande  


