
6. Motion till årsmötet för Moderaterna i Oscar 

Södra februari 2017 

Yrkande 

Vi yrkar på att Moderaterna i Osar Södra föreslår att Moderaternas förbundsstämma i Stockholms 

stad beslutar att: 

- Ge den moderata fullmäktigegruppen i Stockholms stadshus i uppdrag att föreslå Stockholms 

stadsfullmäktige att återkalla detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen från den 

juridiska processen. 

Argumentation 

Stadsfullmäktiges beslut om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen stöddes av Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Centern. Övriga sex partier i fullmäktige partier röstade emot.   

Byggandet av NC innebär även att det Kungliga Tullhuset från 1876 och hamnmagasinen från 1910-

talet jämnas med marken. I en stad så sargad av rivningsraseri - oförlåtliga kulturbrott – borde 

tanken på att utplåna den begränsade äldre bebyggelse som överlevt förödelsen vara otänkbar. Den 

illa skötta och dåligt utnyttjade delen av Blasieholmen, som är en viktig hamn och utrustningskaj för 

skärgårdsbåtarna, bör i stället rustas och ges nytt liv. Detta genom att parken bakom 

Nationalmuseum vårdas och förstoras samt genom att publika verksamheter utvecklas i de befintliga 

byggnader, som inte behövs för sjöfarten. Dessa invändningar mot Nobel Center torde delas av en 

stor majoritet av partiets medlemmar liksom av stockholmarna i stort.  

Utöver att kräva rivningar av gammal bebyggelse är Nobel Centers utformning sådan att den väcker 

anstöt hos många partimedlemmar och andra stockholmare. En överdimensionerad glas- och 

guldskimrande ”låda” som kommer att dominera hela Nybroviken och älskade, klassiska 

Stockholmsvyer från Strandvägen och Djurgården med flera platser. 

Det moderata stödet för planen var olyckligt redan då omröstningen skedde. Redan då stod det klart 

att alla sakkunniga remissinstanser, ett stort antal kulturmiljöorganisationer och Stockholmare var 

emot planen, se kompletterande information nedan. Möjligen kan vårt partis beslut i viss mån 

förklaras och försvaras av att stadsbyggnadskontorets sammanställning av remissyttrandena var 

missvisande i den bemärkelsen att motståndet mot detaljplanen tonades ner högst väsentligt och på 

ett sätt som inte är förenlig med den myndighetsroll som kontoret har. 

Efter att fullmäktige fattade sitt beslut har situationen förändrats och utvecklats på ett för idén om 

ett Nobel Center på Blasieholmen mycket negativt sätt, särskilt utifrån moderaternas perspektiv: 

 Statens fastighetsverk har överklagat detaljplanen – en exceptionell åtgärd för en statlig 

myndighet att gå emot regeringen. 

 Ännu mer skattemedel har beslutats tillföras detta privata projekt, och de totala kostnaderna 

för Stockholms stad är både oklara och utan tak. Bland annat det märkliga åtagandet att stå 

för kostnaderna för den arkeologiska utgrävningen kan bli mycket omfattande. Den 



ursprungligt kalkylerade kostnaden om under 100 miljoner kronor har snabbt stigit till en 

kvarts miljard och alla är medvetna om att slutkostnaden för Stockholms stad blir högre och 

mycket tyder på att de t.o.m. kan komma att passera en halv miljard. 

 Bakgrunden till regeringens uppseendeväckande löfte att med skattemedel under tre år – 

och därefter? - bidraga till driften av ett privat museum, konferensanläggning m.m. i en tid 

där statens egna museer tyngs av ekonomiska problem är synnerligen oklar.  

 Det folkliga motståndet har växt ytterligare och enligt en opinionsundersökning publicerad i 

DN är endast 2 av 10 Stockholmare för Nobel Center på Blasieholmen. 

Det är sannolikt att den juridiska processen inte kommer att vara slut före valet i september 2018 

och att detaljplanen då ännu inte har vunnit laga kraft.  

En valseger 2018 beror naturligtvis på att vi lyckas behålla väljarstödet i traditionellt starka områden 

som Östermalm men den kräver också en positiv uppslutning till vårt parti i hela Stockholm. Som 

moderater boende på Östermalm vet vi att där finns ett nästan mangrant motstånd mot det 

föreslagna Nobel Center. Dessutom: Eftersom detta gillas av endast ett fåtal stockholmare - se ovan - 

riskerar Kommunfullmäktigegruppens stöd av projektet att överlag minska väljarstödet för 

Moderaterna i Stockholm. Detta skulle också kunna komma att drabba partiet i riksdagsvalet. 

Vi moderater bör driva en politik som värnar en ansvarsfull utveckling av innerstaden – om vi inte gör 

det kommer väljarna att straffa oss. Vi har inget emot ett Nobel Center i sig men det nuvarande 

förslaget är ett tydligt exempel på en stadsutveckling som går i fel riktning. 

Opinionen är starkt kritisk inte bara till läget på Blasieholmen utan även till byggnadens utformning 

och dess mässingsskimrande fasad, som enligt Nobelstiftelsen är ämnad att fängsla flygpassagerarna 

under inflygningen över Stockholm. Vi ser detta som ett exempel på den okänslighet för miljön och 

kringliggande byggnation som Stiftelsens självcentrering visar och att man strävar efter att Nobel 

Center ska bli kanske Stockholms mest dominerande byggnad. Helt utan hänsyn till invånarna och 

inte minst till Nationalmuseum, som också för all framtid förlorar möjligheterna till utbyggnad.    
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Kompletterande information 

Statliga myndigheter och kommunala organisationer som avstyrkt förslaget:  

Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 

Sjöfartsverket (vill bevara kajer och magasinen), Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Stockholms 

Stads Kulturmiljöutskott, Stadsmuseum. 

Trafikkontoret och Stockholms Parkering AB efterlyser garage som strukits ur planen. 



Kulturmiljöorganisationer som avstyrkt förslaget 

Samfundet S:t Erik, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms Sjögård, Svenska 

Byggnadsvårdsföreningen, Europa Nostra Sverige, Norrmalms Hembygdsförening, Föreningen 

Östermalm, Förbundet för Ekoparken, Sv. Turistföreningen, Skärgårdens Trafikantförening, 

Kollektivtrafikant Stockholm, Stiftelsen Skärgårdsbåten, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorg., 

Kamratförbundet Flottans män, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Föreningen Röda 

Lanternan (ombordanställda) ,Stiftelsen Solnaskutan, Stockholm Skyline, Nätverket Liberaler för 

Stockholms skönhet, Stadsbyggnadsnätverket, Stockholm Läns busstrafikförbund, YIMBY. 


