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Överklagande 
 
Beslut som överklagas 
Kommunfullmäktiges i Stockholms kommun beslut att anta förslag till detaljplan för Nobel Center på 
Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43, i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. DP: 2013-00460.  
Beslutsdatum: 2016-04-25. Ärende 52, § 20.  
 
Klagande 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, är en ideell, partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande förening 
vars huvudsakliga ändamål är att värna om en långsiktigt hållbar stads- och landskapsmiljö genom 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 
nutida stadsplanering. Föreningen bildades 1975 och har idag cirka 6000 medlemmar.  
 
Föreningen uppfyller således kriterierna för en miljöorganisation enligt MB 16 kap 13§ vilket innebär att 
föreningen har talerätt som representant för ”den berörda allmänheten” och därmed rätt enligt PBL 13 kap 
12§ att överklaga ett beslut att anta en detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Föreningens stadgar bifogas, se bilaga. 
 
Yrkande 
SBF yrkar att ovan nämnt beslut upphävs. SBF hemställer vidare att ärendet remitteras till 
Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för stadsbilden samt utraderandet av hamnmiljön 
mot bakgrund av riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården. 
 
Motivering 
 
Effekter för stadsbilden 
Blasieholmen ingår i område av riksintresse: Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115). I 
planhandlingarna ingår Nuläges- och värdebeskrivning av Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum, 
upprättad 2013 av Stockholms stad. Beskrivningen och analysen är utförlig och sammanfattar på ett utmärkt 
sätt Blasieholmsuddens kvaliteter mot bakgrund av uttrycken för riksintresset. I planhandlingarna ingår 
också Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3.43 (f.d. Sillhovstomten), Norrmalm 3:1 (Nationalmuseum) och 
Sillhovet 4, Norrmalm, Stockholm. Byggnadshistorisk förundersökning upprättad av Stockholms 
Stadsmuseum. I utredningen fastslås tullhusets och magasinens stora betydelse för förståelsen av Stockholms 
och Sveriges merkantila och maritima historia samt Nationalmuseums höga värde med hänsyn till historia, 
kulturmiljö och stadsbild.  
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I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs skadeverkningarna på riksintresset tydligt men slutsatserna synes 
givna från början – ur ingen synvinkel bedöms slutsatsen bli ”påtaglig skada på riksintresset”. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ger sken av en noggrann opartisk analys av miljöpåverkan, men slutsatserna 
svär mot analyserna i ovan nämnda utredningar och också mot redovisningen av de höga kulturhistoriska 
värdena i miljökonsekvensbeskrivningen. Planförslaget strider således i väsentliga avseenden mot 
kunskapsdokumentationen samt analysen och värderingarna av kulturarvet. 
 
Blasieholmsudden utgör en plats med särskilda värden i centrala Stockholm genom att stenstaden möter en 
öppen plats med lång kontinuitet för varvsverksamhet och genom Nationalmuseum som en fristående 
monumental solitär av stor nationell, historisk och visuell betydelse. Blasieholmsudden ligger i blickfånget i 
många vyer i Stockholm och utgör en viktig del av fronten mot vattenrummet. Om Nobel Center byggs 
bedömer SBF att effekten blir påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset och därmed på Stockholms 
egenart. Här beskrivs skadan på dessa viktiga uttryck för riksintresset:  
 
§ Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen 
Om Nobel Center byggs kommer udden att ersättas av en framflyttad stadsfront. Den bakomliggande 
arkitektoniskt nyanserade stenstaden skyms. Hela bebyggelsen utmed och runt Nybroviken från 
Djurgårdsbron ända fram till Nationalmuseum utgörs av en i skala och arkitektoniskt uttryck väl 
sammanhållen bebyggelse, typisk för den klassiska stenstaden. Nobel Center skulle bryta sig ur denna 
sammanhållna helhet i stadsbilden på ett brutalt sätt främst genom att byggnaden skiljer sig så kraftigt i 
skala. Denna effekt förstärks av det i förhållande till omgivande stenstadsbebyggelse avskalade fasadspråket. 
Arkitektoniskt samspel saknas således helt med den enhetliga klassiska stenstadsbebyggelsen.  
 
§ Stadssiluetten med den begränsade hushöjden  
Nobel Center kommer att bli synnerligen framträdande i stadsbilden, sticka upp ur stenstaden och därmed 
bryta den samlade stadssiluetten. Byggnaden kommer att bli högre än Nationalmuseum – den på 1860-talet 
dittills största byggsatsningen efter Stockholms slott – och kommer också att skymma museet i flera viktiga 
vyer varigenom museets betydelsefulla roll i stadsbilden försvagas.  
 
§ Stockholmska särdrag som fronten mot vattenrummen 
Nobel Center skulle innebära en drastisk förändring av Blasieholmsuddens framtoning i stadsbilden. Uddens 
mjuka avslutning mot vattenrummet i samklang med Skeppsholmen skulle ersättas av en alltför dominerande 
byggnadsvolym. Detta skulle innebära att uddens historiska karaktär och dess roll i nuvarande stadsbild 
förstörs.  
 
§ Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet 
Nobel Center kommer att avsevärt påverka stadsbilden i ett brett perspektiv. Den befintliga stadssiluettens 
höga värde konstitueras av att den är varierad och uppbruten med siktlinjer mellan husen som gör att man 
anar de för Stockholm unika vattenrummen i stadens ölandskap. Byggnaden kommer genom sin 
dominerande volym att kraftigt förändra flera blickfång i stadsbilden och skymma viktiga siktlinjer genom 
stadsdelarna främst från Strandvägen, Galärvarvet och Katarinavägen. Därmed minskar förståelsen av detta 
unika ölandskap.  
§ Hamnanläggningar från skilda tider och byggnader som hör ihop med flottan och sjöfarten 
Nobel Center skulle medföra att den välbevarade godshamnen från 1800-talet, ett ännu levande hamnområde 
som idag närmast synes utgöra en del av vattenområdet, i huvudsak försvinner. Detta innebär att ett av 
vittnesbörden om Stockholms historia som sjöfartsstad elimineras i den del av stadsbilden som visar fronten 
mot vattnet. (Se vidare argumentation angående själva hamnmiljön som kulturarv nedan).  
 
Inom en kort tidsperiod har kommunen beslutat/genomfört flera projekt som på ett avgörande sätt 
förändrar/kommer att förändra Stockholms stadsbild. Några exempel är Waterfront som på ett otillbörligt sätt 
minskar stadshusets roll i många blickfång, hotell- och bostadshuset vid Vasagatan som reser sig ur den 
samlade taksiluetten, Nya Slussen där ett unikt kulturarv utraderas, påbyggnader på många av husen i City 
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som helt ändrar skalan, rivningar av 1800-talshus i den klassiska stenstaden bl.a. Astoriaflygeln samt 
förslaget att riva hus från 1800-talet och bygga höga hus i det inre av kvarteret Sperlingens backe. 
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 genomförts – med stora negativa konsekvenser för egenarten i 
Stockholms stadsbild. SBF anser därför 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 riksintresset Stockholm 
som nu sker i snabb takt.   
 
Sammanfattande kommentar 
Stockholms historiska stadskärna har ett mycket högt kulturhistoriskt värde sett både i ett nationellt och ett 
internationellt perspektiv. Det saknas en helhetssyn från stadens sida på hur detta värde ska tillgodoses i 
fortsatt stadsutveckling. Nobel Center skulle innebära en drastisk och oacceptabel förändring i stadsbilden 
och skulle enligt SBF:s mening påtagligt skada flera av uttrycken för riksintresset. Nobel Center är dessutom 
ett projekt av flera med påtaglig påverkan på stadsbilden som på kort tid aktualiserats/genomförts i 
Stockholms innerstad vilket innebär en kumulativ effekt där stadsbildens höga kulturhistoriska värden 
successivt urholkas. 
 
Enligt 3 kap 6§ MB ska ett riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada riksintresset. 
Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2§ PBL tillämpas i ärenden enligt PBL. SBF hävdar att detaljplanen 
strider mot 3 kap 6§ MB genom att den innebär åtgärder som bedöms medföra påtaglig skada på 
viktiga uttryck för riksintresset. Projektet skulle också strida mot PBL 2 kap 3§ p.1 och 6§ p.1 vad 
gäller hänsyn till stadsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.   
 
Den unika hamnmiljön 
Blasieholmsudden har åtminstone sedan 1500-talet varit en marin miljö med anknytning till skeppsnäringen. 
Hela miljön med kok- och våghuset från 1832, tullhuset från 1876 och magasinen från 1910 är en välbevarad 
godshamn och ett viktigt historiskt vittnesbörd om Stockholms historia från den tid när sjöfarten var grunden 
för handelsutbyte och tillväxt. Årsringar som denna godshamn med sina unika byggnader ger tidsdjup i 
stadens historia och är betydelsefulla för förståelsen av hur staden utvecklats. Hamnen, med dess centrala 
läge i stadskärnan, har också en stor potential för utveckling av ett rikt stadsliv med anknytning till 
hamnverksamheten. 
 
Tullhuset är det enda bevarade exemplet från sin tid. Huset är ritat av den namnkunnige arkitekten Axel 
Fredrik Nyström. Magasinsbyggnadernas utformning är troligen inspirerad från Lübeck och är de enda 
bevarade byggnaderna i Stockholm i sitt slag. Stadsmuseet konstaterar sammanfattningsvis att ”tullhuset och 
varuskjulen är mycket betydelsefulla för förståelsen av Stockholms och Sveriges merkantila och maritima 
historia […] Alla tre byggnaderna är ett fint miljöskapande inslag på Blasieholmen och bidrar både till 
upplevelsen av och kunskapen om stadens långa beroende av vattnet”. Enligt stadsmuseets kulturhistoriska 
klassificering är tullhuset och de två magasinsbyggnaderna särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt (grön klass). Enligt PBL ska bebyggelse med just sådana värden 
skyddas vid planläggning och får inte rivas.  
 
Sammanfattande kommentar 
Trots den välbevarade hamnmiljöns höga kulturhistoriska värden föreslår staden att denna helhetsmiljö rivs. 
Nobel Center kan byggas på annan plats men denna historiska hamnmiljö kan aldrig återställas om den rivs.  
En flyttning av tullhuset, som under granskningssketet föreslagits som en möjlighet, innebär att det historiska 
värdet i allt väsentligt skulle elimineras och är alltså ingen lösning.  
 
SBF bedömer att ett utplånande av hamnmiljön på Blasieholmsudden innebär påtaglig skada på 
riksintresset enligt MB 3 kap 6§ och strider mot PBL 2 kap 3§ p.1, 8 kap 13§ samt 9 kap 34§.  
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Trafiklösning. 
Gatunätet är begränsat på Blasieholmen vilket innebär stora svårigheter att åstadkomma en väl fungerande 
trafiklösning. Om Nobel Center genomförs blir följden en omfattande och till stor del utrymmeskrävande 
trafik med färdmål längst ut på Blasieholmsudden. 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 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. I trafikutredningen konstateras att kollektivtrafiken inte kan ordnas 
med enbart buss och taxi utan att det också krävs båttrafik, dock utan att denna fråga är utredd. Ingen lösning 
redovisas heller på frågan om parkering av bussarna; i planhandlingen anges att ”Trafikkontoret arbetar 
löpande med frågan om uppställning av turistbussar för hela Stockholms innerstad” vilket alltså innebär att 
problemet är känt men inte löst.  
 
I trafikutredningen konstateras vidare 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 det 
redan befintliga problemet som synes omöjligt att lösa och därmed stora nackdelar för stadsmiljön i 
stadskärnan och också för möjligheten att erbjuda turister godtagbar kvalitet vid sina besök i Stockholm.  
 
Sammanfattande kommentar 
Det är anmärkningsvärt att en detaljplan förs till antagande utan att den viktiga frågan om framkomlighet för 
det beräknade antalet turistbussar är löst, dessutom på en plats där det överhuvudtaget inte finns 
förutsättningar att lösa problemet. Tvärtom kommer turistbusstrafiken till Nobel Center att förvärra en redan 
svår situation i stadskärnan vad gäller framkomlighet och parkeringsmöjlighet för turistbussarna.  
 
SBF bedömer att trafikfrågan inte är löst vilket leder till stora miljöproblem i stadskärnan och 
därmed strider detaljplanen mot PBL 2 kap 5§ p.3 och 6§ p.6.  
 
Skärgårdstrafiken 
Idag återstår bara en bråkdel av de hamnområden som fanns på 1960- och 70-talen. Blasieholmen med dess 
utmärkta läge i hjärtat av staden bör därför bevaras för att kunna tillgodose ett ökat behov av båttrafik i 
framtiden. Kajen är en s.k. djuphamn och lämpar sig särskilt väl för stora fartyg som kan behöva lägga till 
centralt i Stockholm. Hamnfunktionen omfattar idag skärgårdstrafiken, där Blasieholmen idag också är 
platsen för underhåll mm. I detaljplanen saknas en uppskattning av vilket markbehov för infrastruktur, 
service mm som skulle krävas på Blasieholmsudden för att klara denna funktion. I trafikutredningen 
framhålls behovet av att i framtiden kunna komplettera kollektivtrafiken i stadskärnan med båttrafik. Även 
om hamnfunktionen enligt detaljplanen delvis avses bevaras kan dess minskade utrymme innebära att behov 
av en ökad framtida användning för båtkommunikation försvåras eller t o m omöjliggörs.  
 
Sammanfattande kommentar 
Detaljplanen innebär att ett av de sista centralt belägna hamnområdena tas i anspråk för bebyggelse. Detta 
sker utan att skärgårdstrafikens behov ens utretts i planärendet. Än mindre har behovet av hamnområden för 
framtida ytterligare båttrafik i staden utretts. Blasieholmsuddens hamnområde är således en av få återstående 
möjligheter i innerstaden att tillgodose sjötrafikens framtida behov, en möjlighet som försvinner om Nobel 
Center byggs.  
 
SBF bedömer att planförslaget strider 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”.   
 
Arkeologiska lämningar samt grundvattenfrågan. 
Inom planområdet finns det kulturhistoriska lager från 1500-talets mitt och senare. De kulturlager från 
perioden då en skeppsgård låg på Blasieholmen (1500-talet och början av 1600-talet) bedöms vara särskilt 
intressanta. Från experthåll har uttalats att det i kulturlagren kan finnas rester av 1500-talets flotta, kanske t o 
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m från fartyg i Vasaklass? Bygget av Nobel Center kan också enligt planhandlingarna leda till påverkan i till 
planområdet angränsande kvarter och medföra att organiska kulturhistoriska lämningar som exempelvis trä, 
torkas ut och därmed förstörs till följd av en eventuell grundvattensänkning. Med hänsyn till de sannolikt 
mycket omfattande arkeologiska lämningarna borde en arkeologisk förundersökning ha genomförts i 
samband med planarbetet. Vidare borde en utredning och analys av grundvattenfrågan ha utförts.  
 
Sammanfattande kommentar 
Omfattningen och effekterna av de arkeologiska utgrävningarna och en troligen långvarig bortpumpning av 
grundvattnet som kommer att krävas är en outredd och osäker faktor för projektet som kan leda till stora 
kostnader och också till att projektet försenas avsevärt. Genom att denna information ej ingått i samråds- 
eller granskningshandlingarna undantas dessa viktiga aspekter för genomförandet – tid och kostnader – från 
den demokratiska processen.   
 
Planförslaget strider mot PBL 5 kap 11c§ där det anges att kommunen ska se till att 
planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget finns 
tillgängligt under samrådstiden.   
 
Strandskydd 
I planhandlingarna anges att strandskydd inte råder för Blasieholmen med hänvisning till Länsstyrelsens 
beslut den 18 oktober 1977 och den 3 juni 1999. 
 
De förändringar som genomfördes i strandskyddslagstiftningen 2009 innebär emellertid att inför upprättande 
av ny detaljplan är utgångspunkten att strandskydd är återinfört, trots tidigare beslut om undantag. Vid det 
offentliga samrådet ska därför i planhandlingarna tydligt redovisas motiven för att upphäva strandskyddet. 
Upphävandet ska anges genom en administrativ planbestämmelse och det område som upphävandet avser 
ska markeras på plankartan.  
 
Sammanfattande kommentar: 
Denna redovisning och planbestämmelse saknas i planhandlingarna. 
 
Planförslaget strider mot bestämmelserna i PBL 4 kap 17§ samt MB 7 kap 18 c-d§§ där det anges att i 
detaljplan ska beskrivas de särskilda skäl som utgör grund för att upphäva strandskyddet och om 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset.     
 
På dessa grunder yrkar SBF, som ovan nämnts, att beslutet om antagande av detaljplanen för Nobel Center 
på Blasieholmen upphävs. 
 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan  

      
Vicki Wenander              Kristina Berglund  
Ordförande                 Vice ordförande  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen 
Box 6442 
113 82 Stockholm 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen tel: 08-30 17 85 
Kristina Berglund mobil: 070-529 95 97 


