
5. Till Moderaternas distriksstämma i Oscar Södra inför årsstämman i Östra Real 15 feb kl 18.00  
 

 
Ett Nobel Center på Blasieholmen?                                                                     Bild: Nobelstiftelsen 
         

 
Statens Fastighetsverk och samtliga 37 remissinstanser (utom en) avstyrker ett 
Nobel Center på Blasieholmen samt 6 av 9 partier i Stockholms fullmäktige.  
 
Det som kännetecknar vår vackra huvudstad är havets möte med den gamla stenstaden. Det är 
just detta tusentals turister kommer för att uppleva och vi Stockholmare älskar så högt.  
 
Men nu hotas den återstående smala strimman av 100 år gamla byggnader som kantar 
Nybroviken, och som ett pärlband ligger utmed Strandvägen och runt Nybroviken. Detta  
pärlband avslutats med ett smycke i form av det Kungl. Tullhuset från 1876, ritat av 
Drottningholms slottsarkitekt Nyström. 
 
Detta vackra tullhus är ett historiskt minne från Stockholm som sjöfartsstad med begynnande 
industrialisering där utgående och inkommande varor förtullades. De tillhörande magasinen  
är likaså skyddsklassade och grönmarkerade, den näst högsta skyddsgraden.  
 
Ända tills nyligen har magasinen tjänstgjort som serviceverkstäder för sjöfarten och fartygen som 
där lägger till. Men nu är dessa verksamheter i magasinen uppsagda och har tvingats flytta med 
stora problem för fartygsnäringen.  
 
Denna finstämda Youtube film om Blasieholmen av konstnären Helene Schmitz ger en historisk 
bakgrund som alla bör se:  youtube.com/watch?v=NqWtT60Koyc    
  
I Stadsbyggnadskontorets rapport 20 aug. 2015 till Stadsbyggnadsnämnden från samrådet 2015 
står på sid 2 högst upp att ”flertalet remissinstanser tillstyrker detaljplanen”. Detta är inte korrekt.  
 
Samtliga remissinstanser från statliga och kommunala myndigheter samt från företag och privata 
organisationer avstyrkte - utom en, nämligen Länsstyrelsen (först efter att byggnaden sänkts 
från 35 till 32 meters höjd). 
 
37 av 38 av de instanser som yttrat sig ställer sig alltså av olika skäl negativa till detaljplanen, utan 
någon som helst inbördes samverkan. Motståndet är massivt. Till och med Kungen har uttryckt sitt 
ogillande i en stor DN-intervju 2 juni 2016. 
 
Kan Stockholmsmoderaterna verkligen gå emot samtliga 37 remissinstanser och dessutom 
regeringens egen expertmyndighet Statens Fastighetsverk, som med en enig styrelse avstyrkte 

http://youtube.com/watch?v=NqWtT60Koyc


förslaget, bl.a. på grund av förväntat trafikkaos i centrala Stockholm med drygt 30 bussar per  
dag till ett Nobel Center. Resultatet skulle resultera i trafikkaos i hela city med bussar som 
cirkulerar runt för att avlämna och hämta upp passagerare efter besök i Nobel Centret. 
 
Det bör också framhållas att en statlig utredning under dåvarande kulturminister Bengt Göransson 
(S) avfärdade ett Nobel Center i sitt slutbetänkande, Blasieholmens kulturhistoriska värde, SOU 
1997:117. Även en mindre byggnad ansåg utredningen vara olämplig. 
 
Det senaste som tillkommit är att Nobel Bygget AB inte kommer att kunna finansiera sin 
verksamhet utan stöd från skattebetalarna, vilket enligt kommunallag och EU-lag är förbjuden.  
 
Regeringen och Stockholms Stad med S + M har nämligen kommit överens om att gemensamt 
bidra med 180 milj. kr. under en treårsperiod till driften av verksamheten - utöver att kommunen 
bekostar alla projekteringskostnader, som normalt alltid skall bäras av projektören, i detta fall 
Nobelhuset AB. Detta innebär en extra börda på skattebetalarna på mellan 500 och 1.000 miljoner 
kr. Dessutom är statsstöd till privata företag är inte tillåten. 
 
Därtill är statsrådens uttalande häpnadsväckande under pågående rättsprocess. Genom att 
förorda en av parterna kastas en skugga över domstolarna som beräknas fullfölja arbetet ända  
till årsskiftet 2018/2019 – vilket innebär att Nobelbygget kan bli en valfråga. 
 
Exemplet Wennergrens Center förskräcker! Där erbjöd Stockholms stad marken vid Sveaplan utan 
kostnad som förutsättning för forskningsverksamhet. Verksamheten blev alltför dyr och Handels-
banken sålde hela anläggningen. Där är idag hotell. 
 
Nobelstiftelsens VD har tydligt förklarat i en stor intervju i SvD Kultur (dec 2014) att ”om vi inte får 
Blasieholmen får det vara”. Stiftelsen har nämligen redan idag Stockholms bästa lägen för museet 
på Stortorget i Gamla Stan, för prisutdelningen i Konserthuset, för festen i Stadshuset och för 
kansliet i det egna palatset på Sturegatan i Stockholm. Heikenstens uttalande visar tydligt att man 
inte behöver de stora lokalerna på Blasieholmen. 
 
Många Stockholmare är förtvivlade över det hot som nu ligger som ett mörkt moln över vår 
vackra stad. Många anser att det föreslagna Nobel Center och skulle bli förödande för stadsbilden 
och den gamla stadskärnan. Och hela ärendet kan också bli förödande för Moderaterna eftersom 
L, KD, SD, MP, V och Fi röstade emot förslaget i Stockholms fullmäktige.   
 
 Med stöd av ovan hemställes, 
  
 att vår Moderatförening beslutar att ge Stockholmsförbundets årsstämma i uppdrag 
 att yrka återremiss av detaljplanen för ett Nobel Center innan förslaget vunnit laga kraft.  
 
 Stockholm den 31 januari 2017  
 
 Björn Tarras-Wahlberg 
  
 


