
Minnesnoteringar Workshop 8 oktober 2019
Ang Blasieholmsuddens framtida inriktning i
ett maritimt perspektiv.
Plats: Nya Djurgårdsvarvet
Deltagare: enligt förteckning. 

Inledning

Ordförande i Stockholms Sjögård, Gunnar Haeger hälsade välkommen. En kort presen-
tationsrunda av samtliga deltagare gjordes.
Gunnar Haeger gav en kort bakgrund till dagens möte. Vid seminariet på  Sjöhistoriska 
museet 16 maj 2019 bildades en arbetsgrupp som ett forum för fortsatta diskussioner 
om värderingar och vilket/vilka förslag och hur Stockholms Sjögård ska arbeta fort-
sättningsvis gällande Blasieholmsudden.
Vid dagens möte presenterades ett förslag till öppen agenda med följande punkter:
•	 Att	planering	och	arbete	under	utbyggnaden	av	tunnelbanan	tar	hänsyn	till		

framtida	maritima	utveckling	och	den	lokala	sjötrafikens	behov	under	tiden.
•	 De	maritima	behoven	och	krav	på	maritim	utveckling	under	och	efter	bygget		

av	tunnelbanan	–	byggnader,	funktioner,	samarbeten,	genomförande	och		
nyckelverksamheter.

•	 Den	lokala	sjötrafikens	framtida	behov	på	Blasieholmen	i	ett	växande	Stockholm	–	
kollektivtrafik	på	vatten,	underhåll,	skeppshandel,	miljökrav	och	miljöhantering	etc.

•	 Allmänhetens	behov	kopplat	till	de	maritima	näringarna	–	anslutning	till	andra	
trafikslag,	väderskyddade	utrymmen	etc.

•	 Det	maritima	kulturarvets	levande	behov	–	verksamheter	kopplade	till	kulturfar-
tyg,	kulturbyggnader,	utställningar	mm.

•	 Samarbete	med	aktörer	inom	andra	näringar	och	kulturområden.
•	 Information	(marknadsföring)
•	 Att	framtida	detaljplaner	tar	hänsyn	till	omistliga	maritima	värden.



Olle Neckman var moderator under samtalen och inledde  
med en beskrivning av nuläget.

Kinesiskt företag har utsetts att utföra arbetet med arbetstunnlarna. Ingen ny station, 
eller passageraruppgång är planerad på Blasieholmen. Arbetet med tunnelbygget på 
Blasieholmen är beräknat till 3 á 4 år, och omfattar ca 500 ton berg per dag. Det motsva-
rar ca 45 lastbilar per dag för bortfrakt av massorna.
Erfarenheterna från saneringen av Beckholmen och bortforslingen av de massorna  
säger att man bör använda vägfärja i stället för vägtransporter från Blasieholmen till 
upplag eller krossanläggning. Användning av pråm/bulkbåt kräver dels omlastning 
med damm och buller samt att kajen blir mer upptagen, då båt/pråm sannolikt behö-
ver förtöjas längs med kaj. Vägfärja kan lägga till med stäven och bilarna kör ombord 
utan särskild omlastning. En större vägfärja kan lasta mellan 250 – 400 ton, vilket  
innebär att ett relativt stort antal bilar kan transporteras med varje färjetur.
Vid mötet fans ingen information om vart bergmassorna skulle transporteras eller var 
eventuell bergkrossanläggning är belägen.
Vid mötet nämndes att en ändring hade gjorts från projektets sida av etableringsom-
råde, innebärande att den ytan på vatten som ritats in, nu var slopad. Den ytan hade 
varit avsett för en pråm med kontorsutrymmen. I stället pågår samtal med Stockholms 
stad om att kunna hyra och disponera delar av Tullhuset och de röda Hamnmagasinen. 
(Det östra magasinet, närmast Skeppsholmen, nyttjas av Stockholms Reparationsvarv 
AB till en del för behov i servicearbetet med fartygen vid kaj. Del av Tullhuset används 
som kontor för Skärgårdsstiftelsen under ombyggnaden av Högvaktsbyggnaden på 
Skeppsholmen)
Under vecka 42 (14-18 oktober) kommer projektet att göra försök med båttransporter 
för att ta reda på hur det kan fungera. De befintliga delarna av arbetstunneln på Blasie-
holmen ska rensas, och de massorna används i provet med borttransport via båt.
Samma konsultföretag är anlitat för Blasieholmen, som tidigare Beckholmssanering. 
Det är SWECO, varför erfarenheter finns från tidigare arbete. 
Medlemmar i arbetsgruppen som har kontakter med bäring på projektet  
uppmanades att nyttja dessa med syfte att få projektet att använda vägfärja  
eller båt/pråmtransporter i stället för störande och onödiga vägtransporter.

Vad vill vi göra med Blasieholmsudden efter att tunnelbanan är färdigbyggd?
Vilken är visionen för Blasieholmsudden?
Stockholms Sjögård utgår från de maritima behoven och ser till helheten. Minst de 
delar av östra hamnmagasinet som idag nyttjas av SRAB för sin serviceverksamhet till 
fartyg behöver finnas under byggtiden. 
Sjöfarten har olika behov vid olika tillfällen under sina driftsdygn. Dels handlar det om 
bunkring och sopmottagning, vilket idag sker för WÅAB:s fartyg vid Strömkajen. Dels 
handlar det om mottagning av vatten i olika former och sorter från fartygen, svartvat-
ten, toalettavfallsvatten, gråvatten etc mm. Dessa olika fraktioner hämtas idag med 
tankbilar på Blasieholmskajen. Stockholms Reparationsvarv (SRAB) utför en mängd 
reparationer och service och underhåll av fartygen vid kaj. Därför behövs utrymme på 
land för verkstad, förråd och lager av reservdelar mm. Det som minst erfordras är att 
nuvarande ytor och utrymme i östra hamnmagasinet kan nyttjas under byggtiden.
Kontakt bör tas snarast med projektet för att undersöka om det kan göras samordning av 
underhåll och service av den maskinpark som nyttjas i tunnelbygget. Där kan samord-
ning ske, och därmed underlätta för både tunnelbygget och för behoven hos fartygen.



Stockholms Reparationsvarv har idag ett tre månaders ”rivningskontrakt”, vilket inte 
ger någon säkerhet eller bra möjlighet till planering och trygghet i arbetet för sjöfartens 
fromma. Behöver längre kontrakt på nuvarande hyresdel, 10 år, och efter tunnelbyggets 
färdigställande behövs båda hamnmagasinen för att kunna utföra service och underhåll 
samt hålla ”skeppshandel” på ett bra och förnuftigt sätt. Detta också för att tillgodose 
den ökande båttrafiken med såväl passagerare som gods i Stockholm och närområdet.
Idag sker biltransporter mellan fartygen på Blasieholmen och Beckholmen ca 20 gånger 
per dag – via Strandvägen. Det är inte bra!
Under senaste 10 åren har sjötrafiken utvecklats med 100 %, och det är närsjöfarten 
som avses. Ytterligare ny trafik kommer. En del är redan planerad, t ex Sjövägen. Skär-
gården växer, vilket betyder att det krävs kollektivtrafik till sjöss som måste fungera 
året om. Nya bostadsområden växer upp såväl i Stockholm som i närförort och krans-
kommunerna. T ex har Tollare i Nacka kommun nämnts, med 7-10 000 boende, som ett 
lämpligt område att försörja via kollektivtrafik med båttrafik.
Blasieholmen har hittills fungerat som natthamn för Djurgårdsfärjorna och Vaxholms-
bolagets skärgårdsflotta. Funktionen med natthamn behövs, och då på plats som också 
kan erbjuda service, underhåll och därmed sammanhängande verksamheter. Kan 
även tillkomma behov av möjligheter för passagerare att stiga ombord och/eller gå av 
båtar. Behovet av att ha omstigningsstationer mellan båt och andra trafikslag visades 
när Vaxholmsbåtarna gick till Räntmästartrappan och folk klev av för att fortsätta med 
tunnelbana eller buss. När trafiken ökar behövs Museikajen som en utökning av Ström-
kajen. Flera rederier, har beställt nya fartyg. Sjövägen (den lokala kollektivtrafiken på 
vatten) kräver exempelvis fler fartyg.
Konstaterades också att Nationalmueum är i behov av trafik och fungerande kommu-
nikationer. Idag är busstrafiken och biltrafiken med avsaknad av parkeringsmöjligheter 
etc ett problem för besökare till Nationalmuseum. Kanske en idé att låta Djurgårdsfär-
jorna gå in till plats nära Nationalmuseum på sin runda mellan Slussen och Djurgården. 
Från mötet uttrycktes uppfattningen att Stockholms Sjögård borde undersöka möj-
ligheterna att ta fram en bild på visionen om hur man skulle kunna sammankoppla 
tunnelbana – båtar vid Strömkajen och Museikajen i en framtid.
Kulturarvet på Blasieholmen är ett levande behov att bevara, och också kunna visa 
upp. Här har byggts båtar och skepp, både på Blasieholmen och i omedelbar närhet,  
t ex regalskeppet Wasa.

Exploateringsförslag från Stockholms Sjögård



Diskuterades en hel del kring framtida användning av Tullhuset. Ska det göras till ett 
museum eller ett väderskydd och service för passagerare? Eller en kombination av 
båda? Vår vision handlar om att det ska vara en vacker plats för både Stockholmare 
och besökare från andra delar av Sverige och världen.
Vi behöver samarbeta och samverka med andra intressenter, där Nationalmuseum är 
en, turistnäringen en annan. Den viktigaste är ändock för de maritima verksamheterna, 
som utgör en mycket stor förutsättning för att området ska fungera.
Viktigt är att kunna informera berörda parter i projektet om vår syn, där både kunskap 
och erfarenhet finns.
Sjöfarten blir en allt viktigare del i samhällets kommunikationer, där mer av  
godstransporter också väntas öka. Godstransporter med båtar (i olika skepnader)  
väntas öka, och då inte bara i närsjöfart, utan efter hela kusten för att göra  
transporterna mera miljövänliga och kostnadseffektiva.

En liten sammanfattning
•	 Under byggtiden måste påverkan på sjöfarten minimeras så långt det är möjligt. 
•	 Service och underhållsbehovet från sjöfarten måste tillgodoses på ett  

praktiskt och funktionellt sätt. Samordning mellan behov av service till  
fartyg och maskiner för tunnelbygget är en aspekt.

•	 Vid borttransport av bergmassor från tunnelbygget bör alternativet med  
vägfärja utnyttjas. Detta ger väsentligt lägre buller och mindre damm  
då inga omlastningar erfordras.

•	 Det viktigaste är att skapa en hållbar vision för hur Museiekajen och Blasie- 
holmsudden skall komma att användas efter att tunnelbanebygget är klart.

•	 Det viktigaste för Stockholms Sjögård är att se till de maritima behoven, såväl 
under byggtiden som efter att tunnelbanebygget är avslutat.

•	 Att sprida kunskap om nyttan med sjöfarten, och därmed behovet av  
fungerande omstigningsterminaler med väderskydd för passagerarna,  
fartygens/båtarnas service och underhållsbehov samt behovet av natthamn  
i	nära	anslutning	till	trafikområde	är	en	viktig	uppgift.
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