
Nobel Center 

Släppa ned en bomb  
i Stockholms vackra historiska hjärta 

  
Eller lysa i innerstadens nya tyngdpunkt: 

Hagastaden i vetenskapsstaden KI-KTH-SU 

Frågor: ulf.johannisson@telia.com 



 
 
 

Utplåna Blasieholmsudden som sjöhistorisk plats  
eller utveckla den till trevlig mötesplats 

  

 
 



Bilder med sänkta huset – överst Översikt med NC inritat – 
underst bild från Lars Heikensten 160316  

ulf.johannisson@telia.com 

http://www.byggnadsvard.se/images/OverklagandeNobelCenter.pdf


Vackra Tullhuset från 1876, hamnmagasinen mm mitt i det 
marina Stockholm med Beckholmen, Blasieholmsudden, 
Skeppsholmen, Skeppsbron  

 

140414 Allt om Stockholm 
 



 
 

Hamnmagasinen i trä från 1910 är de sista i sitt slag i 
Stockholm. De och Tullhuset levandegör industrialismens 
och handelns roll när Stockholm blev en storstad 
 
 

140417 Stockholm Skyline Kerstin Westerlund Bjurström 

http://www.stockholmskyline.se/2014/04/skicklig-arkitekt-med-fel-uppgift/dsc_0446/


 

Vy från Skeppsholmen Nationalmuseum t v Strandvägen  t h 

”Ni måste göra något av platsen”, sade arkitekten 

ulf.johannisson@telia.com 



ulf.johannisson@telia.com 

Blasieholmsudden kan 
rustas upp  
Tullhuset, magasinen och 
skymda kokhuset visar 
historisk och levande 
sjöfartsmiljö.  
Lägg till utställning, 
restaurang, café, 
upprustad park och 
kajpromenad 

Nobelstiftelsen vill riva Tullhuset och magasinen 
Stadsmuseum vill bevara Tullhuset och ge förutsättningar 
för båttrafiken 

Ett utflyktsmål med kvaliteter 
- vid vattnet mitt i stan 



Chipperfields Nobel Center och 
Riksintresset Stockholms innerstad 

 

Riksintresset : Blasieholmen beskrivs som ”synnerligen 
värdefull” ur kulturhistoriskt perspektiv 

 

• Mitt i stadens front mot vattnet, ett utpekat särdrag 

• Bryter mot stadens måttfulla skala, ett annan särdrag 

• Blasieholmskajen är central för inloppet – Nobel 
Center skulle dominera här 

• Siktlinjer och stadsbilden störs 



 

ulf.johannisson@telia.com 

En sammanhållen helhet av 
klassisk arkitektur bryts upp 



 

ulf.johannisson@telia.com 

Omgivningen, riksintresset ”… kulturinstitutioner och annan 
bebyggelse för funktionerna som huvudstad …” 



Vy från Nybroplan 
Väl sammanhållet vackert stadsrum 

ulf.johannisson@telia.com 



Vy från Nybroplan: Dominant  trots liten sänkning. Helt 
annorlunda arkitektur förstör sammanhållen vacker helhet. 

http://images-5.svd.se/v2/images/3f094933-08bd-47bd-9660-aa1b95c12150?fit=crop&h=417&q=60&w=625&s=e847035fb74698cc04bf44a00dddfb7ef86a8138


Högt och stort också från Djurgårdsbron 

 

ulf.johannisson@telia.com 

Nationalmuseum 



Nobel Center från Skeppsbron Vyer som inte visades på ett år 

ulf.johannisson@telia.com 

Hur högt och brett? 



Bussar här?! 

ulf.johannisson@telia.com 



Bussar här?! OBS ingen mötande bil! 

ulf.johannisson@telia.com 



Silhuett från Galärparken på Djurgården  
Från Konsekvensbeskrivning 150115 Bild m lägre hus visas inte 

ulf.johannisson@telia.com 

 



Stark kritik: ”Bevara Blasieholmen” ca 15000 gillar på 
facebook 
http://www.facebook.com/bevarablasieholmen 

 

http://www.facebook.com/bevarablasieholmen
http://www.facebook.com/bevarablasieholmen


Bygga framtid i 
Vetenskapsstaden 

150208 Ulf Johannisson  

ulf.johannisson@telia.com 



 
Lägg Nobel Center i innerstadens nya port, Nya Norrtull! 

Ny stadsdel med den mesta trafiken i tunnlar 
10 000 forskare i grannskapet i Karolinska Institutet, Sth Universitet, KTH 

 

Wenner-Gren 
Center 

Karolinska 

Hagastaden Nya Norrtull 

Stallmästaregården 

Brunnsviken 



Lägg Nobel Center i innerstadens port:  
Nya Norrtull, en ny stadsdel (inom ram i bilden) 

Nya 
Norrtull 
fortsätter 
norrut  

Karolinska 
parken i 
Hagastaden 

Wenner-Gren 
Center 
 



Framtid för Nobel - Framtid för staden 

I Vetenskapsstaden: Nobel blir medskapande i 

• Utvecklingen av Stockholm Vetenskapsstaden KI-
KTH,SU 

• Stockholms tillväxt, med flera centrum 

ulf.johannisson@telia.com 



Framtid för Nobel - Framtid för staden 

I Vetenskapsstaden: Nobel blir medskapande i 
• Utvecklingen av Stockholm Vetenskapsstaden KI-

KTH,SU 
• Stockholms tillväxt, med flera centrum 
Stockholm, staden vid vattnet behåller sin skönhet 
• ”En av världens vackraste städer” Nordens 

Venedig, Mälardrottningen…  
• Levande och historiskt makt- och kulturcentrum 
• En magnet i en tid då stora futuristiska städer 

snabbproduceras efter recept 

ulf.johannisson@telia.com 


