
Förbundet för Ekoparken  2016-09-16 

Haga-Brunnsvikens Vänner 

Kommittén för Gustavianska Parken 

Placera Nobel Center i Vetenskapsstaden! 

 

Vi, styrelserna för Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens 

Vänner och Kommittén Gustavianska Parken, föreslår att en 

förutsättningslös utredning görs av möjligheterna att förlägga 

det planerade Nobel Center vid Norrtull. 

Nobelstiftelsen har råkat i en storm av protester mot 

placeringen av Nobel Center på Blasieholmen. Alternativa 

placeringar har föreslagits, varav några berör den Kungliga 

nationalstadsparken. Våra organisationer, vars huvudsyfte är att 

värna denna park, har därför fått anledning att överväga dessa 

förslag. 

Vi har kommit fram till att en möjlig placering skulle kunna 

vara på den s.k. Norrtullstomten, invid Wenner-Gren Center. Vi 

föreslår därför att en utredning görs om möjligheterna att lägga 

det föreslagna Nobel Center på denna plats. 

Placeringen har flera fördelar: 

 Tomten är föremål för planering i ett mycket tidigt skede. 

Den ligger i sin helhet inom Nationalstadsparken. Det är 

inte förenligt med lagen att bygga bort denna entré till 

Hagaparken. Däremot kan det gå att ge plats åt en 

betydande solitär byggnad. Förutsättningen är givetvis 

att den utformas på ett känsligt sätt som inte skadar 

inramningen av Brunnsviken. 

 Nobel Center på denna plats skulle komma att fungera som 

en anslående entrébyggnad till Stockholms stad. 

 Nobel Center skulle bli centrum i Vetenskapsstaden genom 

att ligga i skärningspunkten mellan Stockholms 

Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska 

Institutet. Varför inte samtidigt passa på att återföra 

Wenner-Gren Center till forskningen? 

 Görs genombrott i järnvägsbanken kan Nobel Center ges 

direkt förbindelse med och förenas med Haga-Brunnsviken. 

 Uppsalavägen ska enligt planerna flyttas västerut, vilket 

vidgar Norrtullstomten och ökar utrymmet kring 

Stallmästargården. Samtidigt som Nobel Center ges en grön 

och värdig inramning kan parken erhålla en attraktiv entré 

från Norrmalm. 

 

Vår förhoppning är att Nobel Center på denna plats skulle ge 

ett stadsbildmässigt bidrag till entrén mot Stockholm samtidigt 

som Nobel Center skulle ges en framträdande plats. I parkens 

intresse ligger att skapa en bra och lockande entré till Haga-

Brunnsviken-området. Allt detta kräver en omsorgsfull utredning. 



På platsen reste sig tidigare en del av Stockholmsåsen, som 

trädbevuxen bildade en fond mot söder i den gustavianska parken, 

sedd från Haga, Tivoli och Frescati. Åsen är sedan länge 

utplånad. Förutsättningarna är unika att förena ett 

återställande av strukturen i det historiska landskapet med en 

nyskapande arkitektur. 

Därför föreslår vi en utredning av att placera Nobelcentret 

vid Norrtull. 
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