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Yttrande över förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del
av Norrmalm 3:43, i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: 2013-00460.
Granskning.

Det föreslagna Nobel Center, med sin stora volym och för platsen främmande
gestaltning, kommer fullständigt att dominera omgivningen i en del av staden som
besitter omistliga arkitekturhistoriska och stadsbildsmässiga värden.
Om det planerade Nobel Center byggs enligt planförslaget på Blasieholmen, ska
dessutom tullhuset och de båda hamnmagasinen, ett materialiserat minne av det
maritima Stockholm, rivas, eller påstås det, eventuellt flyttas. Detta anser vi vara
högst tvivelaktigt eftersom det strider mot platsens dokumenterat höga kulturvärden
och utraderar en unik hamnmiljö.
Byggnaden kommer också att förminska Nationalmuseums roll som symbolbyggnad i
stadsbilden.
Trots att det vid samrådet framförts massiv kritik mot platsen för byggnaden, står
Staden och Nobelstiftelsen fast vid att Nobel Center ska byggas på Blasieholmen.
Staden har visserligen meddelat för att tillmötesgå opinionen att byggnaden ska
sänkas med 3 meter jämfört med samrådsförslaget, men då denna sänkning inte
redovisas på detaljplanekartan, inte ens på illustrationen på plankartan, så anser vi
detta vara ett spel för gallerierna.
Fortfarande, i likhet med samrådsförslaget, redovisas 35 meter över nollplanet som
högsta byggnadshöjd. Dessutom framgår det av detaljplanekartan att lägsta
schaktdjup under mark har ökats från – 10 meter till – 11,5 meter. Trots detta sägs
det att garaget under byggnaden ska ha utgått. Var angöring eller uppställning av
bussar ska ske har heller inte redovisats.
Ännu värre är att ytan sydost om byggnaden samt en tidigare del av
Nationalmuseums park som i samrådsförslaget redovisades som Park, nu redovisas
som Torg, vilken dessutom inbegriper ett hörn av Museiparken.
Planbestämmelserna förhindrar inte att dessa torgytor används för bilparkering och
uppställning av bussar.

Blasieholmen behöver inte ännu en märkesbyggnad, däremot vore det positivt om
Staden tänker i samma banor som när Stockholms stadsbibliotek byggdes. Nämligen
att lägga Nobel Center i ett idag lite mer perifert läge, men som i takt med att
Stockholm växer, imorgon även kommer att räknas som en central del.
Det finns många platser där den planerade byggnaden rent visuellt får plats och där
den blir ett positivt tillskott till den växande staden. Lämpligen på en plats som har
anknytning till vetenskap, såsom nya Hagastaden eller i närheten av Frescati. Därför
anser Europa Nostra - Sverige att Stockholms stad och Nobelstiftelsen/Nobelhuset
AB bör söka en annan lokalisering för Nobel Center.
Europa Nostra – Sverige avstyrker således detaljplaneförslaget.
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