
Motion till årsmötet i Moderaterna Oscars Södra den 15 
februari 2017 
 
Yrkande; 
 
Att uppdra åt den moderata fullmäktigegruppen i Stockholms stad att återkalla 
detaljplanen för Nobel center på Blasieholmen 
 
Att uppdra åt den moderata fullmäktigegruppen att initiera en utvecklingsplan för 
Blasieholmen som utvecklar den maritima anknytningen på platsen och tar hänsyn till 
Nationalmuseums behov 
 
Stockholms centrala områden som utgör stadens karaktär och historia måste behandlas 
bättre. I Blasieholms fallet är argumenten sällsynt många för att inte fullfölja arbetet 
med ett Nobelcentrum på platsen. Här är några; 
 
1. Platsen har värdefull maritim historia och är en av de sista resterna från storhetstiden 
med passagerartrafik från de inre hamnområdena. Tullhuset är skyddsklassade och 
samtliga relevanta remissinstanser avråder från rivning. 
2. Stockholms Hamn är fullbelagd och hamnmark minskar kontinuerligt till förmån för 
främst bostäder. Blasieholms kajen används för nattuppställning, reparationsarbeten 
och servicearbeten. Någon alternativ plats har inte anvisats för detta. Sannolikt av skälet 
att den inte finns. Detta kommer påverka möjligheten negativt att fortsätta utveckla 
Stockholm som en stad på vatten med mer passagerartrafik inom kollektivtrafiken. 
3. Trafiksituation är redan kaotisk i området. Avstängningar sker kontinuerligt runt 
Grand Hotell vid viktigare besök. Trafik till den passagerartrafik som går från 
Nybrokajen är redan mycket besvärlig. Med planerade 600 000 besökare kommer 
trafikkollapsen vara mycket kännbar. 
4. Nationalmuseums renoverade byggnad får inte det utrymme som den behöver och  
Nationalmuseum kan därigenom inte utvecklas vid sin vackra baksida. 
5.  Respekten för skyddsklassade byggnader måste vara stor. Det skall inte vara möjligt 
att ”lyfta” bort skyddsklass bara för att man har en bättre idé och en påstådd bättre 
arkitekt en den befintliga byggnadens. Vad blir följden av detta? Att Dramaten rivs om 
det kommer en riktig bra idé och arkitekt. Att det Nobels vinterviken rivs till förmån för 
bostäder (Vintervikens byggnader har dessutom inte samma bevarandeklass som 
Tullhuset på Blasieholmen). 
6. Att utveckla en plats innebär att bygga på det befintliga och lägga till. Att avveckla 
innebär att göra något helt annat och ta bort det som tidigare funnits på platsen. Vi 
behöver inte fler okänsliga rivningsprojekt i Stockholm.  
7. En vacker och trovärdig stad är mer kommersiellt riktig än en ful och kontroversiell. 
Den turistiska bilden av Stockholm har ett stort och viktigt kommersiellt värde och 
Nobelcenter på Blasieholmen bidrar inte till framgångar inom detta utan ger snarare en 
bild av en stad som inte har kontroll över sin utveckling.  
8. Varför förlora moderata väljare på okänsliga byggprojekt? Alltför många gånger har 
moderata politiker profilerat sig i byggfrågor som  skapat konflikter och aggression.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
Jan Larsén 
Medlem i styrelsen för Oscars södra och företagare inom turism 


