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Skärgårdens trafikantförening djupt kritisk  
mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen 

 
 
Skärgårdens trafikantförening ser med stor oro på planerna att förlägga ett Nobelcenter på 
Blasieholmen. Härigenom förlorar Stockholms skärgårdstrafik en betydelsefull kaj, ett 
kulturhistoriskt värdefull maritim miljö riskerar att rivas och det tilltänkta centret kommer 
att medföra en ökad bil- och busstrafik i en del av staden med undermåligt gatunät och 
begränsade parkeringsmöjligheter.  
 
 
”Planerna på att placera ett Nobelcenter vid Blasieholmen är djupt beklagliga. Några alternativ till 
Nybrokajen i form av andra tillgängliga och centralt belägna kajer i Stockholms innerstad med 
kapacitet att komplettera Strömkajen för den kollektiva båttrafiken till skärgården finns inte. 
Båttrafiken, resenärerna och transporter till kajerna i Stockholms innerstad kommer framgent inte 
att minska utan kommer att öka.” säger Skärgårdens trafikantförenings ordförande Bengt Adamsson 
i en kommentar till att vinnande förslag till Nobelcenter utsågs under onsdagen den 9 april.  
 
Det bör också uppmärksammas att det tilltänkta nybygget kommer att medföra en ökad bil- och 
busstrafik i en del av staden med undermåligt gatunät och begränsade parkeringsmöjligheter. Denna 
tillkommande trafik skall samsas med trafik till och från Skeppsholmen, flera hotell, många kontor 
samt årligen drygt 500.000 resenärer till och från Stockholms skärgård.  
 
I samband med Skärgårdsbåtens Dag, som trafikantföreningen arrangerar på kvällen den 11 juni, 
kommer Nybrokajens betydelse för skärgårdstrafiken liksom den de historiskt intressanta 
byggnaderna att uppmärksammas vid en manifestation.    
 
Det Q-märkta tullhuset, ritat av den framstående arkitekten Axel Fredrik Nyström och uppfört under 
1870-talet riskerar att rivas liksom de klassiska hamnmagasinen uppförda vid förra sekelskiftet.  
”Det är en kulturhistoriskt värdefull hamnmiljö i Stockholm som fortfarande används för sjöfart och 
dessutom minner om Stockholms forna roll som sjöfartsstad” säger Bengt Adamsson i en 
kommentar.  
 
 

För mer information kontakta Skärgårdens trafikantförenings  
ordförande Bengt Adamsson tel. 070-625 76 85.  

 
 
Skärgårdens trafikantförening bildades år 1963 för att under devisen ”Skärgårdstrafik för alla” tillvarata och 
uppmärksamma samtliga resandekategoriers behov och önskemål. Föreningen har drygt 1.600 enskilda medlemmar 
och därtill ungefär 250 föreningar, organisationer och andra intressenter som medlemmar. Föreningen är en ideell 
och politiskt obunden organisation som företräder såväl bofasta, deltidsboende och besökande i Stockholms skärgård 
och Mälaren. Föreningen verkar även för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde bland 
annat i samverkan med berörda kommuner. Skärgårdens trafikantförening arrangerar Skärgårdsbåtens Dag årligen 
sedan 1964, och firas en onsdagkväll i början av juni månad. Stockholms ångbåtar deltar och därtill ett flertal 
motordrivna skärgårdsbåtar i traditionell båtparad till Vaxholm.  
Skärgårdens trafikantförening tel. 08-662 89 02, www.skargardstrafikanten.se e-post: info@skargardstrafikanten.se 


