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Yttrande Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43, Nobel Center, Dnr 2013-00460 

I samband med samrådet våren 2015 lämnade föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten ett yttrande om pla-
nerna för Blasieholmsudden. I detta yttrande betonades att sjöfartens betydelse för Stockholm har varit 
avgörande för staden utveckling. Mycket lite minner numera om sjöfartens betydelse för Stockholm. 
Den enda välbevarade miljön i centrala Stockholm är Nybrokajen på Blasieholmen med tullhuset och 
magasinsbyggnader samt fullt fungerade och användbara kajer.

Det är inte bara platsens kulturhistoriska betydelse som gör den välbevarade miljön unik i Stockholms 
innerstad, framförallt har kajen en avgörande betydelse för Stockholms ångbåtar och övrig hamn- och 
skärgårdstrafik. Om Blasieholmens sydöstra del bebyggs enligt planerna kommer det att medföra be-
gränsningar i möjligheten att i full utsträckning kunna använda Nybrokajen för den funktion den är 
byggd för samt framgent bör finnas tillgänglig för. 
    Vid denna kaj rustas, renoveras bl.a. Waxholmsbolagets ångfartyg Storskär och Norrskär. Det är 
angeläget att dessa kan underhållas med tillgång till service och förrådsutrymmen. Kajen används också 
vid behov för fartygen i reguljär trafik och det är angeläget att den möjligheten också finns framgent i 
full utsträckning. 

Behovet av fungerande kajer med därtill hörande byggnader i centrala Stockholm ökar samtidigt som en 
stor del av stadens kajer har tagits i anspråk för andra ändamål. Det vore därför djupt olyckligt om även 
Nybrokajen skulle få en bebyggelse med en verksamhet som kommer att medföra begränsningar för möj-
ligheten att använda kajen för Stockholms ångbåtar, andra Skärgårdsbåtar samt övrig sjöfart. 

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har tagit del av den nya planen för Blasieholmen men ser inte att 
denna ger oss skäl att ändra tidigare ståndpunkt och vi kan konstatera att vi funnit att vår hållning har 
mycket stort stöd hos allmänheten. Nuvarande planer för bebyggelse på Blasieholmen är oförenlig med 
den maritima miljön som är väl värd att slå vakt om. 

Stockholm den 24 november 2015

  Lennart Rydberg                   Claes Insulander
  Ordförande.                           Förste vice ordförande
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Den ideella Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten bildades 1963 för att rädda, värna och uppmärksamma Stockholms kvarvarande passagerarångbåtar 
och deras trafik i skärgården och Mälaren. Föreningen har ca. 3.500 medlemmar och bedriver en omfattande föreningsverksamhet med möten och 
utfärder, ger ut tidningen Skärgårdsbåten fyra gånger per år samt årligen Broschyren Ångbåtstidtabell med information om samtliga Sveriges ångbåtar 
och deras trafik. Föreningen har ett särskilt engagemang för ångfartyget Mariefred med trafik Stockholm-Mariefred, Stockholms sista ångdrivna 
djurgårdsfärja Djurgården 3 samt ångslupen Tärnan. 


