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Sammanfattning

1997:23Regeringen beslutade den januari 1997 direktiv Dir.30 om
för Nobelcenter isärskild utredare för utreda etableringatt etten en av
Stockholm. skulleDirektiven utredningenattJ angav

verksamhetsinriktningen,beskriva den övergripande-
samrådförslag till projekteti ipresentera statens engagemang-ä

l med Nobelstiftelsen,
lämna förslag på olika alternativ för lokalisering,-

för respektive alterna-analysera ekonomiska konsekvensernade-
for dessa,och föreslå finansieringtiv

ochtidsramar för de olika alternativenange-
kanoch samverkanbeskriva de samarbetsformer den som-
kanoch utbildningsaktiviteterkomma till stånd med kultur- som

anknytas till Nobelcenter.ett

Direktiven återges i bilaga

Verksamheten Nobelcentervid ett

hus förNobelstiftelsens Nobelcenter StockholmI vision iär ettett ve-
kulturentenskap mellan vetenskapen,och kultur kan slå brosom en
populär-och samhället och föra naturvetenskap, humaniora,samman

vetenskap utställningar kringoch forskning. finns prisämnenaI centret
verksamhetenmed tillhörande och symposieverksamhet. Iprogram-

ingår också elektroniskt tillgängligt Internet. Person-överett museum
historiska skall finnasinslag Alfred Nobel själv och pristagarnaom om
med dominera. Fokus första hand vetenskapliga ochinte i påsättsmen
litterära framsteg och bedrifter. syftet skapaunderliggandeDet är att
förståelse hos bred allmänhet för den vetenskapliga och litterära ut-en
vecklingen, för konsten skapa och för det ständigt pågåendeatt att
samtalet inom dessa områden förbetydelse Vår tid. Speci-är störstaav
fika målgrupper elever från högstadium och hela landetgymnasium iär

lärare under fortbildning. Med dessa mål det viktsamt är största attav
presentationerutställningar och blir högsta klass, konst-inte minstav
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gällerfrontlinjen detkan ligga inärligt, och ständigt när attatt centret
visualiseringsteknikema.de modernasteutnyttja

Tidigarenationelltinternationellt ochstarkt intresse.Ett
ställningstaganden

fleradet imedförtharinternationella prestigeNobelprisets höga att
ellertill inrätta permanenta ut-initiativandra länder tagits att museer

SkottlandiNobelmuseumhör bl.a.kring priset. Hitställningar ett som
fabrikergamlaNobelstillanslutningEU-bidrag ibyggs med en av

nationellamellansamverkanutställningar iplaner på permanentasamt
Washington.Berlin ochmuseiinstitutioner i

dra till sigomfattningobetydligickeförväntas ikanNobelcenterEtt
tillanknytningmednäringsgrenarfrån olikasponsorintressevisstett

bind-kommersiellaalladock ståNobelcentret måste överprisämnena.
be-NobelprisettillTilltronsådana.eller misstankarningar somom

partsintressenoberoendemänsklighetens tjänstlöning för insatser i av
tillangelägetdärför centretminska. attbefaras Detkan ärannars

samverkanåtaganden ioffentligatillkommerväsentliga delar genom
NobelAlfreddeanfört testa-harNobelstiftelsen.med Denna att av

ochNobelprisenanvändas förkan änmedlen inte annatmenterade
till dessa. Attanknytninginformationsverksamhet iochutrednings-

stödsaknarNobelcentervidverksamhetför drivamedel ettanvända att
mobili-beredddockStiftelsen attgrundstadgama. ärochi testamentet

driftenför själva centret.externt avsera resurser
diskussionerkonkreta1994decemberNobelstiftelsen föreslog i att

för-kartläggasyfteinledasskulle istiftelsenoch attmellan regeringen
fram-MotsvarandeNobelmuseum.för realiserautsättningarna ettatt

Nobelkom-Norskahari Oslogällande fredsprismuseumställan ett av
tillremitteradesFrågannorska regeringen.denlämnats tillmittén

förelåg dåhuvudalternativyttrande. SomförKulturutredningen en
eftersträvadesinlokaler iSjöhistoriska Museetslokalisering till tursom

tilllokaler anslutning Vasamuseet.inya
lokalfrågornapåsådan lösningtillstyrkteKulturutredningen menen

Regeringensådant.Nobelmuseumtillövrigtinte ställning i etttog som
tillåterkommadenKulturpropositionanmälde i 1996 års attatt avser

Sjöhistoriskalokalisering museet.förslag fråganriksdagen med i avom
Nobelcenterstarktfinns intressefunnit detVi har att ettettatt av

högklassigatill denbådeknyts veten-skapas Stockholm.i Intresset
skall bedriva ikulturverksamhetskapsinformation och centret ensom

tillknutenvälståndsutvecklingtydligare vårtid då det blivit allt äratt
ochkontakterinternationellamöjligheter tillkunskapsutveckling. De
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posi-dessliksomframhållits,ocksåharskulleutblickar centret gesom
institutionerdeminstutlandet. ärInteiSverigebildenföreffekttiva

tillpositivastarktfunnitutredningenvadenligtpristagareutsersom
utformning.dessmedverka ioch kommer atttillkomsten centretav

förbetydelse sta-harNobelcenter storbedömerstadStockholms att ett
medverkan ikonkrettillbereddsigförklaratoch harutvecklingdens

tillkomst.centrets

Kostnaderutformning.ochdimensioneringlokalisering,Nobelcentrets

starkhamåsteNobelcenterförbyggnad enettUtredningen att enanser
Stock-iplaceringcentralmycketmedidentitetarkitektonisk enegen
Fastig-deltagitharUtredningensyfte.sitt avfyllakunnaförholm att

lokalise-möjligaochtillgängligaöversikt övertidigarehetskontorets
Nobelkommittén prövatochstadStockholmsmedsamrådiringar samt

Stock-harutredningsarbetedettaalternativ. Iandraoch någradessa
lokaliserings-översiktligamedmedverkatstadsbyggnadskontorholms

studier.
varit övervägan-givetvisharutredningsarbetetförutgångspunktEn

välrimligt ettattdet antafinnerVidimensionering.den centretsom
Nobelprisut-medieexponeringmed den somNobelcenterfungerande

starkmedverksamhettilltänktadessochårvarjedelningama ger
beståendepubliklockakommer attskolämnenflera entillanknytning

börstorlekipublikskolklasser,allmänhet sombredsåväl ensomenav
NationalmuseetsochVasamuseetsmellannågonstansliggakunna

vid våravaltdärför attharVi1996.under000260000750 resp.
000400till000300besöksantalårligtfrånutgå omberäkningar ett

bl.a.överväganden perso-resultatetmed omSammantaget avpersoner.
byggnad pådettautställningsprogrammet enföroch gernalantal ytor

lokalbehovetberäknadesålunda gerkvm. Det000och 10000mellan 8
inklusivekronor,miljoner160-180påbyggnadskostnaden

årskostnadsvarande motkronor,miljonerpå 10 eninredningskostnader
förkronormiljoneroch 1,7byggnadförkronormiljoner16,518,5på

beräknatviharmultimediaoch enbasutställningarinredning. För
miljoner8utrustningförochkronormiljonerpå 66investeringskostnad

högautomordentligtdetillhänsynmedtilltagnaBeloppenkronor. är
sammanhanget.iställasmåstekvalitetskrav som

National-inomförläggninguppfattning attstadensdelarVi en
ibestämmelserna natur-grundpåtänkbarstadsparken inte är av

medutredningendärför inte prövatsharplatserSådanaresurslagen. av
tidi-lokalerSjöhistoriska museetsochNobelparken somförundantag
efterharVisida.Nobelstiftelsensfrånintressevisstsigtilldragitgare
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granskning funnit vi inte vill rekommenderaatt går vidare medatt man
dessa alternativ. Vad beträffar Nobelparken har staden förklarat att man
inte medverka till sådan lokalisering. Vad åter beträffar Sjö-avser en
historiska byggnad finner vi denmuseets inte tillräckligt centraltatt är
lokaliserad och dess tillgänglighet föratt Nobelcenter beroendeett är

ersättningslokaler för Sjöhistoriskaatt kan anordnas. Detav museet
läge invid Vasamuseet därvidlag förutsätts beläget inom Natio-ärsom
nalstadsparken med tillhörande komplikationer.

Bland de lokaliseringsaltemativ vi härutöver studerat närmaresom
kan återanvändningnämnas Serafimerlasarettet på Kungsholmen,av
nybyggnad på Blasieholmen bakom Nationalmuseum, nybyggnad i
samband med spåröverbyggnad vid Centralen och nybyggnad vid f.d.
Järnvägsparken vid Tegelbacken. Det alternativet, det viärsenare som
vill förorda, förutsätter Centralbron förläggs i tunnel enligt Riddar-att
holmskommitténs förslag. Vi medvetna möjligheterna härär att ärom
beroende hur överenskommelse kan nås finansiering sådanav om av en
trafiklösning, fråga föremål för särskilda överläggningarären som
mellan regeringen och Stockholms stad. vid RiddarfjärdenLäget mitt-

Stadshuset dock så enastående, behovetemot länge eftersattär av en
arkitektonisk uppordning denna exponerade och viktiga plats så stortav
och nedgrävningen Centralbron så angelägen för Stockholms stads-av
bild och trivseln i city vi ändå velat föreslåvästra denna plats. Vårtatt
förord bygger dock på de nuvarande trafikrampema avlägsnas inomatt
kortast möjliga tid.

Vi finner det självklart och i linje med de riksdagen antagnaav-
kulturpolitiska riktlinjerna främja bra arkitektur och formgivning-att

förverkligandeatt vårt förslag föregåsett internationell arki-av av en
tekttävling. Denna bör under kulturhuvudstadsåretäga delrum som en

aktiviteterna under detta år.av
Vad gäller kostnaderna för driva har vi med bl.a. underlagatt centret

från Vasamuseets budget räknat med årskostnader 33 milj kronorom ca
och med årliga intäkter från entréavgifter, försäljning och viss
uthyrning 19 miljoner. Summa årskostnader skulle därmed bli 14om ca
miljoner kronor. Häri ingår underhåll byggnaden.av

Våra förslag

Utredningen har arbetat på regeringens uppdrag. Dess uppgift har varit
undersöka under vilkaatt förutsättningar och staden kan detstaten anta lerbjudande Nobelstiftelsen, förvaltare efter Alfredsom arvetsom av 1

lNobel, lämnat. Det förslag till ansvarsfördelning i det följandesom
redovisas har därför sin utgångspunkt deti förhållandet stiftelsenatt
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skallöverhuvudNobelcentertill fråganställninghar ettatt ta omensam
kandeutsträckningoch vilkenioch kommunetableras. Stat prövar om

medverka.eller bör
Nobelcentretföreslår vistadStockholms attmedsamrådEfter

iord-bekostnadpåstadenochTegelbackenvidbyggs att egen
nyttjandeförtilltomtmarkerforderlig statenöverlåterochningställer

Tomtkostnadfastighetsunderhållet.förNobelcentertill samtett svarar
miljoner100dagikancitylägen motsvaramark iför byggbar caanses

3,4fastighetsunderhåll motsvararåtagandemedan cakronor ett om
ochplan-anslutningsavgifter,kommerHärtillkronor/år.miljoner

medmarkiordningställandeförkostnaderbygglovskostnader avsamt
staden.bekostasocksåföreslårvivilkaparkeringtillfarter och avbl.a.

till 20uppskattatpreliminärthar vikostnadertillkommande caSådana
förkostnadenförmeningvårenligtbörStatenkronor.miljoner svara

byggnadenupplåtainredningfastmed samtbyggnadenuppförandet av
avskriveromedelbartinnebär statenDet attNobelcentret.hyresfritt till

sigoch påtarkronormiljoner160-180påkostnaderdessa ca
kronor/år.miljoner3,4fastighetsunderhållet. Det motsvarar casenare

verksamhetenförinvesteringarförankommabörstiftelsen attPå svara
ca 14dennaupprätthållandetochovanenligtmiljoner kronor av66

högskolan,Tekniskaföreslår vi attDockkronor/år.miljoner
inrättauppdragifår attUniversitetetochInstitutetKarolinska

uppdragmedoch attNobelcentretvidplaceringmeddoktorandtjänster
varjedoktorand förprogramverksamhetenpublikadenmedverka i en-

ibelyses centret.närmareinstiftat prisämneNobelAlfred somav
miljoner1,720elleroch tjänstkronor/år000430dettaförKostnaden är

årligautsiktställt iForskningsrådsnämndenharVidarekronor/år.
1-2storleksordningeniforskningsinformationtillbidrag centrets

tidigareutöverstateninnebär sammantaget attDettalqonor.miljoner
fyraeventuellt nämnareför tre,närmarekostnaderangivna tar ansvar

kronor.miljoner14pådriftbudgetenkronormiljoner av
Kultur-underordnasarkitekttävlinginternationellföreslårVi att en

underdettaförkronor avsättsmiljoneroch 41998huvudstadsåret att
enligtprekvalificerings.k.föregåsbörTävlingenbudgetåret. enav

l utväljaskanarkitektkontorlämpligasärskiltvilkareglerEU:s genom
I organisations-1997höstenunderredanbörVidaredeltagande.för en
l erforderligtytterligareframuppgiftmedtillsättas att takommittéI

tävlings-utarbetaplanförutsättningar samt attochavtalsunderlag
materialet.

genomförandeförfastighetsverk avStatensbörDet svararsomvara
drivasjälvständigtharNobelstiftelsen attbyggande.ocharkitekttävling
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verksamheten vid Nobelcentret i enlighet med de tankar återgivitssom
utredningen.av

bedömerVi med ledning Riddarholmskommitténs utredning attav
byggandet bör kunna påbörjas fem år efter beslut ned-senast att om
grävning Centralbron fattats. byggtidenFör kan beräknas två och ettav
halvt år. innebär inflyttningDet färdigi byggnad kan ske inom åttaatt
år eller under år 2005. kan tilläggasDet utredningen funnitinteatt
någon tillräckligt attraktiv lokalisering där Nobelcenter kanettannan

bli förverkligat väsentligt tidigare.antas
Vi har funnit inrättandet Nobelcenter kan betydelse föratt ettav

jämställdhet mellan kvinnor och Centret kommer innehållamän. att en
blandning aktiviteter och utställningar både naturvetenskapinomav
och humaniora vilket kan förväntas tilltala såväl kvinnor demän-som

traditionellt procentuellt mindre besöksgrupp vid kultur-storsenare en
institutioner. kommer också kunna djupare förståelse förCentret ge en
vetenskaplig forskning ökadoch stimulans till kvinnor iattunga
utsträckning välja naturvetenskapliga utbildningar.
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vetenskapförVerksamhetsidén:1

kulturoch

ambitionerdessmedverksamhetsidén attvikapitel beskriverdettaI
ämnesområdendeÖversikter överfolkbildandepå sätt presenteraett

fysiologi/medicinkemi,fysik,främstutdelas,Nobelprisvilkainom
illust-klasshögstagestaltningaribl.a.Måletlitteratur.och attär av

ochskapandetlitteräraoch detvetenskapligaden processenrera
andraflerautvecklingen. Iidéhistoriskamed densambanddessas

ellerNobelmuseerskapa motsva-tilltagitsinitiativländer har att
läraremedallmänhetbredtillsigvändaskallrande. Centret en

och uppåthögstadietfrånoch eleverfortbildningunder mersom
ställa påbörkvalitetskravhögaDemålgrupper.specifika man

genomarbe-välpedagogisktochaktuellagestaltande,konstnärligt
högabereddmåste accepteraatttade presentationer gör att varaman

dem.driftenoch förkostnader för dessa av
kommersiellamisstankarallaståmåsteNobelpriset över om

tillkommadelarväsentligatilldärförbörNobelcentretbindningar.
nationellt intresse attocksååtaganden. Detoffentliga är ettgenom

internatio-dedrapubliksvensklåta nyttaNobelcenter avettgenom
kring prisen.byggsnätverknella uppsom

NobelstiftelsenfrånTankar1.1

förhusvisionNobelstiftelsensi ettStockholmNobelcenter i ärEtt
Nobelmuseum samtTankar kringkulturvetenskap och ett

INobels3.ochbilaga 2Nobelmuseum,tankar kringYtterligare ett
kulturenvetenskapen,mellanbroarslåinstitutionsådananda skall en

mellanochhumanioraochnaturvetenskapmellanoch samhället,
ambitionenmedfolkbildandeSyftetforskning.ochpopulärvetenskap är

vilkaämnesområden inomdeöversiktoch överatt presentera ge en
vetenskapligaillustrerahärvidhandlarNobelpris utdelas. attDet om

tillämpadochgrundforskningmellanförhållandenproblemställningar,
ocksåfungerarvetenskapligahur denforskning och menprocessen
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belysa frågor det litterära skapandet och hur förutsättningar för fredom
kan skapas. Nobelprisen skall behandlas del skeendeettsom en av en-
katalysator i skall såledesDe in vetenskapshisto-isättasen process. en
risk och kulturhistorisk/litterär omgivning. Rimligen bör det finnas
plats för skildring Alfred Nobel och hans liv, pristagarnaen av av

åren och frågan hur det går till Nobelpristagare. Deatt utsegenom om
personhistoriska inslagen, detsig gäller donator eller pristagarevare
kommer dock enligt planerna dominera. vetenskapliga ochinte Deatt
litterära framsteg och skall åskådliggöras och förkla-prestationer som

låter sig inte fångas för aldrig så autentiska föremålinomras ramen
eller miljöer kan knytas till eller donationen.pristagarnasom

Gestaltningen och skallutställningarna presentationemaav vara av
högsta klass Konventionell museiteknikoch alla sinnen i anspråk.ta
skall blandas multimedia och samordnas medmed interaktiva ett

skallelektroniskt konstnärlig gestaltning materialetmuseum". Stark av
eftersträvas. föreläsningssal, bio-finns också bibliotek, arkiv,I centret
graf, för tillfälliga utställningar.butik och kafé samt utrymme

NobelcenterpåNobelstiftelsen i väntan permanentatt ettattavser
under perio-förbereda museiverksamhetinrättas kommande attgenom

inlederden särskild projektorganisationbygga1997-2002 somupp en
internationelltutställningar, etablerarproduktionen tillfälliga ettav

nätverket. Ansökannätverk utställningar viadistribuerar dessasamt om
Crafoordska stiftel-tillprojektanslag för detta ändamål har inlämnats

internationaliseringStiftelsen förRiksbankens jubileumsfond, avsen,
kompe-Kunskaps- ochhögre Stiftelsen förutbildning och forskning,

StiftelsenMiljöstrategisk forskningtensutveckling, Stiftelsen för samt
förför forskning. Stiftelsen förväntar sig inomstrategisk ettatt ramen

de främsta intematio-utbyte härigenom till någrafå tillgångäven av
nella och kultur.utställningarna vetenskapom

Andra länder bygger Nobelmuseer1.2

det finnsDen utomordentliga Nobelprisetprestige gör attsom omger
Nobelmycket internationellt för såvälintresseett stort sompersonen

för Nobelpristagarna upptäckter verksamheter. hem-och deras och Den
sida på nyligen skapats Nobelstiftelsen uppvisarInternet ettsom av

utvecklasmycket hela världen. Hemsidanantal besökare frånstort nu
med stöd Riksbankens Jubileumsfond till elek-KK-stiftelsen och ettav
troniskt Nobelmuseum. Norske Nobelinstitutt arbetar med reali-Det att

fredspriset. härom pågåri Oslo kring Diskussionerettsera museum
med det norska kulturdepartementet. Airshire, Skottland, där NobelI
drev delar sin verksamhet, planeras likaså Nobelmuseumettav som
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erhållitharAnläggningenhundraårsjubileet årskall till 2001.invigas
DeutschesVidare planerarkronor.miljonerEU-bidrag 60om ca

WashingtonInstitution iSmithsonianochBerlinMuseum i Bonn samt
"Nobell"underAmerikansk Historiaförinom namnetD.C. Museet att

ochNobelutställningaridentiska överbygga permanentaupp
NobelsAlfredfärdiga påplanerna ståenligtskallNobelprisen. Dessa

manifestationoch såledesoktober 1999 utgörafödelsedag den 21 en
ande:följkan citerasmålsättningåitusende.inför Urnästa museernas

award forandfamous prestigiousthe"The Nobel Prize most
Nobel PrizeTheachievement.cultural and humanitarianscientific,

literaryscientific discoveries,outstandingofcontinuumrepresents a
ofthe beginningfromextendingachievementsworks and humanitarian

andthe intoawarded,flrSt presentthe Prizewhenthis tocentury, was
of this215 the aimthestandard forthe future, century.setting a

theoftheunveil mysteriesNobel,Alfredtheexhibition presentto man
achievements.and theirNobelthe Laureatesand honourPrizes

willNobel Prizeana theNobel attractAlfredThe exhibition aon
the visitorsmediatethewill requirements toaudience. towide meet

exhibitionThethem.and entertaininformationscientificallyfounded to
theconcerningof questionswidehardwill spectrumtotry aanswer

howbutNobel Prize,theheard abouthas manysubject: Everyone
dynamite Howinventedfounderthatfactof the itspeople awareare

Nobel PrizeTherealitytranslatedwill intoNobel lastAlfred swas
whoawards, butof the importantitselfdevelopedhas mostto one
calljustifiedand toWinnersthe PrizeWhodecides them areon

Prize-worthyNobelthearistocracy Havedaymodernthem a
thewithinproblemsmodernWhichsignijicancesocialachievements a

therePrize-awarding areprocess
with theexplainedwill beand other questionstheseThe toanswers

thebutexhibits,anddocumentsphotographs,graphics,help of text,
bewillNobel Laureatesspecialists.foralsowillexhibition cater

talkinginterwieved,will beof themSomeintroduced the onvisitors.to
andthemselvesejfectandNobel Prize itswith thetheir experiences on

offerNobel PrizethethemesandControversial asociety. onnew
cataloguetheparticularknowledge. Inresearch andplatform for new

subject.thepublicationsforthe forumwill beexhibitionthe onto new
bewillexhibitionthe seteducationalsubstantialA upprogramme on

beshouldObligeNobelexhibitionof theThechildren.for concept
andinformativebothwhichexhibitiontranslated into an

widesttheorderandfounded entertaining in attractscientifically to
maybeof telecommunicationhelpthewithpossible audience evennew-

exhibitionthrough thewalkwillwhich inaudience, personneveran
"rooms.
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Även andra utländska kan fogasintressenter till listan över poten-
tiella nobelmuseer eller nobelutställningar,arrangörer permanentaav
såväl i USA här Columbia York,Japan University i Newnämnssom
British Museum London och Ocksåi Okayama i Japan. inom Sverige
finns dokumenterat för Alfred Nobelintresse presentationerett stort av
och Nobelpriset med vidareutveckling befintligtplaner på bl.a. ettav
Nobelmuseum verksamhettill Alfred Nobelsi Karlskoga i anslutning
vid Bofors det Karlskogaoch till den omständigheten i tes-att somvar

etablerats igodkändes vid rättslig förhandling. harMuseettamentet en
Björkborns Nobels bostad under hans två sistaherrgård Alfredsom var
levnadsår vilken han utfördeoch intilliggande laboratoriebyggnad ii en

Björkbomsina konstsilke och konstläder. Påexperiment, bl.a. med
herrgården, såsomvisas många föremål från hans tid påintressanta

möbler volymer medoch andra boksamling 100inventarier, len om ca
kommentarer Karlskoga kanNobelmuseet ilaboratorieutrustning.samt

värde-med sin programutbudautentiska miljö och sitt aktiva utgöra ett
fullt komplement Nobelcentret Stockholm.till verksamheten vid i

publik1.3 Nobelcentret och dess

Nobelcenter vända tillDet utredningen behandlar skall sig störstasom
möjliga publik syfte människans föri väcka intresse naturveten-att
skaplig forskning specifika målgrupper eleveroch litteratur. Mer är
från högstadium fortbildning.och lärare undergymnasium Det ärsamt
fråga kompletteras medlevande där utställningamaett centrumom

omfattande föreläsningar,programverksamhet bestående t.ex.en av
visningar, film.uppläsningar, musik ochteater,

Den pedagogiska bakom de tilltänkta presentationemaprincipen
frånutgår besökarna skall föras från det allmänna till det speciella.att

Först skapas plattform med historiskaallmän berättande ochgämaen -
tillbakablickar medinom de olika sedan byggs påprisämnena som-
information aktuella forskningsområden eller problem kräverom som
forskning. Olika pris och lyfts fram för belysa, fördjupapristagare att
och exemplifiera sådana frågor. det skall förståelse uppnåsPå sättet en
för den vetenskapliga utvecklingen och för resultat bygger påatt nya
tidigare insatser del i ständigt pågående vetenskapligt samtalettsom en

betydelse för framtid. före-vår Nobelcentret skallstörstaav ge oss en
ställning konsten forska skapa". skall ocksåoch Menatt att centretom
diskutera och problematisera förhållningssätt naturvetenskapvårt till
och teknik och försöka ändra på schablonartade föreställningar attom
teknik och naturvetenskap utanför kulturen". kanstår På sättsamma
litteraturen anknytas till det diskuterande och aktuella perspektivet, till
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främlings-ellerdödenochkärlekenfrågornaexempelvis de eviga om
skapet tillvaron.i

iindelningdessasenligtbestårkring prisämnenaUtställningarna
medicin,ellerfysiologikemi,fysikornrådet,presentationersärskilda av

ekonomiområdetpresenterafred. attlitteratur och Dessutom manavser
utdelas iminneNobelsAlfredtillekonomiprisettillanslutningi att

Alfredtillekonomiprisetnobelprisen. Omegentligadesamband med
naturligtvisNobelcenterkommande ärbelysas iskallNobels minne ett

särskildtordeemellertid ägnasNobelstiftelsenfråga för somen
bestäm-del testamentetsinteprisuppmärksamhet. utgörDetta aven

Riksbanken.frånanslagårligatill följdutgårmelser utan av
finnsingå iskall centretutställningardeuppbyggandetVid somav
frånutgåkanhuvudsakiidessa intesvårigheten ettatt museumsom

Materialet måsteundantagsvis.endastfinnsSådanaföremål.befintliga
förhållandeändamålet. Dettaspeciellt förskapasdelövervägandetill

fantasi-ochintresseväckandemåsteutställningarna görasgör att
särskilda kravställerutfonnning. Detkonstnärligasineggande genom

pedagogiskaandrapåochutställningsarrangemangochformgivning
ständigtochklassinternationellahögstamåstehjälpmedel, vara avsom

visualise-modernastedeutnyttjagällerdetfrontlinjenligga atti när
idettainnebärklartext attkommunikationsteknikerna. I manochrings-

bereddmåsteutställningsarrangemangordinäratillrelation vara
ochunderhållderasinstallationer,för dessakostnaderhögaacceptera

viktigablirdriftskostnaderna attminstInteuppdatering.regelbundna
ingaunderfårövrigtiochUtställningarna om-beakta. arrangemangen

ochhård-ochskötselpåbristslocknaständigheter omsorg omav
mjukvara.

åtagandeoffentligt1.4 Ett

sannoliktdetprestigesådanhar attNobelprisenochNobelNamnet
Sverige,iformnågoni ävenNobelcenteråstadkommaskulle gå ettatt

industrigrenarOlikafinansiering.offentligdeleller tillhelt utanstor
medverkaformi någonförväntaskantill prisämnenaanknytningmed

sådandetta. Endelarellersådanttill finansiering centerett avaven
garanteradesoberoendefullständigtdockskullelösning även om --

minskaskullekommersiella intressentillknytningleda till somen
mänsklig-iinsatsbelöningvärdeNobelprisetstilltron till enavsom en

funnitdärförharUtredningenpartsintressen.oberoendehetens tjänst av
tillkommerdelarväsentligatillangelägetdet centret genomär attatt

Nobelstiftelsen.medsamverkanåtaganden ioffentliga
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Ytterligare skäl Nobelcentretatt göra till offentligt åtagandeett är att
i meningcentret inte skallsnäv kring Alfredettvara personmuseum

Nobel i djupare meningutan Vetenskaps- och kulturhistorisktett center
med levande anknytning till aktuell forskning där inte minst ungdomar
kan erbjudas möjlighet skapa sig djupare förståelseatt för veten-en
skapliga problem och litterära frågor. Härtill kommer tillkomstenatt av

Nobelcenter kommerett det möjligt förgöra bredatt svensk publiken
dra detatt nationella och framförnytta allt internationella nätverkav

byggs kring nobelprisen. Ett offentligt åtagande omfattarsom iupp
detta fall därför väsentligt insatser ekonomiskaän medel nämli-mer av

också samverkannära med universitet, högskola och andragen veten-
skapliga institutioner. Detta torde också grunden för utrednings-vara
direktivens beslut skall förläggas tillatt Stockholm.centret

Vår uppgift enligt direktiven således föreslåär lokalisering iatt en
Stockholm vilket också i linje med önskemåletär nå möjligaatt största
internationella och nationella exponering och därmed besökarantal. I
sin innebär det vi utgått fråntur placeringenatt i Stockholm ocksåatt
måste mycket central, dels tillgänglighetsskäl, dels förvara attav mar-
kera nationella och internationellacentrets betydelse.

Förslaget skall därtill möjligt realisera inom relativt kortattvara en
tidsrymd.
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tillkomstensamverka i ettNobelstiftelsenfrånEfter erbjudande att av
Kulturutred-frågan 1995behandladesStockholmNobelmuseum i av

lokalerSjöhistoriskatillpositivt museetsställde signingen attsom
dåTankenförslaget. nyttettenligt attförfogandeställdes till var
Kostnaden förintill Vasamuseet.skulle byggasSjöhistoriskt museum

vartill skallkronormiljonertill 108beräknadesbyggnadsådan caen
miljoner50basutställningar,ochinredningförkostnaderläggas ca

påsynpunkteringadärutöverlämnadeKulturutredningenkronor.
imed diskussionernaParallelltNobelmuseum.utvecklingen ettav

freds-inrättamöjligheternanärvarande ettför attundersöksSverige
Oslo.prismuseum i

verka förStockholmstadsfullmäktige ibeslutade atthöstenUnder 1993
hadeårTidigarestaden.iskulle inrättasNobelmuseum sammaatt ett

möjligheternautredatill attpositivställt sigstyrelse attNobelstiftelsens
Nobel-och uttalatOsloochStockholm ettattNobelmuseer ietablera

regi.prisutdelarnasochNobelstiftelsenskunde tänkas iendastmuseum
stiftel-erbjöd sigdecember 1994denregeringen 5tillskrivelseI en

konkretaföreslogochStockholmNobelmuseum i attdriva ettattsen
syfteioch regeringenstiftelsen attmellaninledasskullediskussioner

förförutsättningarnafastighetsmässiga attochekonomiskadekartlägga
bordediskussionernaförutgångspunktEnsådantrealisera ett museum.

det all-medandriftenförsvaradedennaåsiktstiftelsensenligt attvara
byggnaden.tillhandahöllmänna

utredningsinsatserförberedandevissahade då gjortStiftelsen
sig iutkristalliseratlokaliseringtillhuvudaltemativvilka ettgenom

Sjöhistoriskabyggnad.nuvarandeSjöhistoriskaform museetsav
till Vasa-anslutninglokaler idelför sineftersträvademuseet nya

nämndatidigareframställningentill utöverBakgrundenmuseet. var
Nobel-inrättandetpropåererhållitstiftelsenförhållanden att avom

ochTyskland Japan.Storbritannien,i USA,museer
delbetänkandeiKulturutredningentillremitterades ettFrågan som

byggnadenöverlåtalämplighetendelsyttrade sig att1995-05-10 över
Sjöhistoriskalokaliseringenframtidadendelstill Nobelstiftelsen, av
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samlingar. Härvid övervägdes också flyttning samlingarnamuseets av
till andra städer Stockholm. Under förutsättning Sjöhistoriskaän att

nuvarande byggnad säljs till Nobelstiftelsen föreslog utred-museets
ningen lokaler anordnas för sammanhållet sjöhistorisktatt ettnya

vid Galärvarvet Stockholmi i anslutning till Vasamuseet. För-museum
slaget förutsatte försäljningsintäkterna och eventuellt komplette-att
rande finansiering donationsmedel skulle tillräckligat.ex.genom vara
för finansiera sådan lösning och Alice WallenbergsKnutatt samt atten
stiftelse, på sin tid donerade medel för uppförandet Sjöhisto-som av
riska byggnad, medgav intäkterna från försäljningmuseets att en av
denna får disponeras på föreslaget Wallenbergsstiftelsen isätt. uppgav
sitt yttrande utredningen den inte hade något invändaöver att att mot en
sådan disposition donationen.av

Utredningen redovisade kostnaden, räknat, föratt grovt en ny
museibyggnad åt Sjöhistoriska kvm bruttoarea7 500museet caom ca
9 kvm900 kunde uppskattas till miljoner kronor inkl.107,5 ränta,
exkl. moms vilket skulle balanshyra på miljoner kronor12,8ge en per
år. inredning, SjöhistoriskaFör utrustning och flyttning hade museet
beräknat 16 miljoner kronor för byggande basutställningaroch av nya

miljoner37,5 kronor. Försäljningspriset för den befintliga museibygg-
naden uppskattades till miljoner kronor. Kulturutredningen under-80
strök kostnadsuppgiftema grund tidsbrist grundades påpå inteatt av
beräkningar endast bedömningar. Beräkningarna torde ha utgåttpåutan
från ersättningsbyggnaduppskattade kostnader för uppförande av en
för Sjöhistoriska vid Vad beträffar inrättandetVasavarvet.museet av

Nobelmuseum överväganden.redovisade utredningen i övrigt ingaett
Utredningens Beträf-förslag tillstyrktes i remissinstansema.stort av

fande lokaliseringen Nobelmuseum till Sjöhistoriska museetsettav
nuvarande lokaler anförde Tekniska detta skulle kunna ledamuseet att
till givande samarbete mellan Tekniska och Nobelmuseet dåett museet

i sin har många Alfred Nobels efterlämnade föremål. Här-ägoman av
efter inkom Nobelstiftelsen förnyad fram-den februari med26 1996 en
ställning till Tillregeringen i syfte åter aktualisera frågan. skrivelsenatt
fogades beskrivningar projektet.av

Regeringen anmälde 1996/97:3,i 1996 års Kulturproposition
141 den återkomma till riksdagen förslag fråganmed iatt atts. avser

lokalisering Sjöhistoriska museet.om av
Parallellt har Oslo frågani inrättandet fredsprismuseum iettom av

Norska Nobelinstitutets diskuteratsregi vidare. Utgångspunkten för
diskussionerna, de förs norska skall till-institutet, är att statensom av
handahålla byggnad, Oslo förBy anpassning byggnaden försvara av
dess ändamål och Nobelkommittén för verksamheten. Försvara
närvarande diskuteras utnyttja någon Banks tidigareNorgesatt av
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respektive drygt 6000byggnader vid Bankplatsen Oslo på 700i 2
för Samtidskunst.kvm. dessa disponeras dagDen i Museetstörre av av

undertill förslagetNorsk Museumsutvikling har ställt sig positiv
förutsättning Utredningen Museumfinansieringen kan ordnas.attav

rekommenderadeMangfald, 1996:7minne, møtestad" NOU att
mindredenlokalfrågan studerades vidare. Enligt Nobelinstitutet är

verksamheten.för den tilltänkta Fortsattabyggnaden lämpadmest
det norskaNobelinstitutet ochdiskussioner förs för närvarande mellan

överläggningar och Oslokulturdepartementet. mellan regeringen
finansieringuppgift Frågorkommun har enligt inteännu ägt omrum.

föremål förskrivande stundoch lokalisering således i ännuär
överväganden.
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3 Allmänna lokalkrav genererade av

verksamhetsidén

Om Nobelcenter skall ha den förväntade betydelsen detmåste haett
central placering i Stockholm. Vidare byggnaden hamåsteen en

stark arkitektonisk integritet. Centret får upplevas litet ellerinte som
dess utbud begränsat. Generositet i och utbud blirexponeringarsom
avgörande för möjligheterna skapa attraktivt besöksmål.att ett

Med ledning besökssiffror vid olika Stockholmi trorav museer
vi bör dimensioneras för besökare/år vilket400 000att centret ca

byggnad mellan 8 000 och 10 000 kvadratmeter.motsvarar en om

3.1 central placering full integritetEn med
och hänsyn till stadsbilden

Utredningen bedömer Nobelcentret skall kunna spela den fram-att om
trädande roll i publikmedvetandet och det samfundeti internationella

förutsatts kräver detta första hand placeringi mycket centralsom en
med stark exponering Stockholms innerstad, till internationellai nära
kommunikationer och med möjligheter anordna och påstigningatt av-
och parkering i samband med turistbusservice. starkt detsåKravet är att
bör eventuella synergieffekter med perifert belägenöverta annan mer
verksamhet. Under alla omständigheter medmåste framståcentret egen
identitet och kan inte ingå delaktivitet komplex.i störreettsom en
Byggnadens läge skall också sådant tillför stadsbilden kva-denattvara
liteter och inte skadar estetiska eller kulturhistoriska Värden. Utred-
ningen har bl.a. detta skäl inte velat vidare med förslag kanav som
tänkas medföra skada på Nationalstadsparkens och kulturvärden,natur-
vilka förslag för övrigt inte möjliga tillrealisera med hänsynattvore
naturresurslagens bestämmelser. innebär mycket begränsadeDetta
möjligheter till lokalisering på eller Södra Djurgården.Norra
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utformningoch dess3.2 Byggnaden

starkhaNobelcenterbyggnad måstehar framhållitsDet att enovan en
frågabara iskall markeras inteidentitet. sådan identitetEn omegen

sittByggnaden måsteutfonnning.läge också ifrågautan genomom
såle-måstearkitektoniska kravfonnspråk uttrycka betydelse. Högasin

dennabyggnad måstebefintligdes ställas Väljs någonpå byggnaden.
attraktion i sig. Entilldenha individuell utformning gör ensomen

till Nobelcent-också kunnasådan byggnad naturligtvisskall anpassas
spolieras.kulturvärdenväsentligaspeciella lokalbehovrets attutan

förutnyttjaskanMed lokalbehovspeciella öppnastora rum sommenas
handlargrundidé. Detde utställningslandskap ligger i centretssom

förstudier istorlek. Genomockså betydandebyggnad sam-om en av
Sjöhistoriskautnyttjandeband med diskussionerna museetsavom

ochbruksytakvm000byggnad framkom denna med sina 7 nättatt ca
klarUtredningen överförmår det tänkta ärjämnt inrymma programmet.

minimikravabsolutatilltänkta finns ingadeni verksamhetatt en som
möjligtför sigdärför ochtorde ipå sammanlagda bruksytor. Det vara

inomdet kansåaktiviteterna ettpå olika disponera attatt sätt rymmas
dri-medsparsamhetenfårDock intemindre utrymmeännu utrymme.

rika aktivi-omväxlande ochskapabekostnad möjlighetenpå attvas av
begränsat.utbuddesslitet ellerfår upplevasCentret inteteter. somsom

möjligheternaföravgörandeutbud blirochGenerositet i exponeringar
beräkningarNedanståendebesöksmål. samtskapa attraktivtatt ett

ocksåpubliktillströmning,beträffande möjligöverväganden ger
underlag för sådan slutsats.en

detblirbesökaremånga3.2.1 Hur

välhurhänger påsvårbesvarad. MycketRubrikens fråga givetvisär
konkurrensfördelarverksamhetsidé. Desslyckas genomföra sincentret

kunskapnätverkmed detligger begreppet Nobel namneti somav
sambandsker imediaexponeringoch den dramatiskarepresenterar som
varje årutställningamamed den årliga prisutdelningen samt att

nackdel liggerutdelademed priser. Desskommer aktualiseras taktiatt
stödhuvudsakimåste byggasi utställningama utanatt avupp

besöksantal påavseendejämförelsetalautentiska föremål. Några
gällerSiffrornadiskussionsunderlag.Stockholmsmuseer kan tjäna som

avrundade.besöksantal under och1996 är
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miljoner1,3Skansen
000750Vasamuseet

190 000Tekniska Museet
000160Nordiska Museet
000260Nationalmuseum
000110Historiska Museet
000100Moderna museet
000100Sjöhistoriska museet
000Östasiatiska 60museet

besöksnivåuppnårårenförstade enErfarenheten är att museernya
VasamuseethadeSåledesupprätthålla.fulltgårsedan inte utattsom

rimligtdet attfinnerUtredningenbesökare.miljonförsta året över en
omkring ettstabiliseraskanårefterNobelcentret ettfrånutgå paratt

underTekniska museetväsentligt menöverliggabörbesöksantal som
kunna ettsåledesbordebesök/år vara000300MinstVasamuseet.

upplevasfårinteinstitutettill somhänsynMed attantagande.rimligt
våraiför attviharvidareutveckla stannatsvårtblioch attför trångt
kanDetbesökare.000400antagandefrånutgåberäkningar ett caom

kommer attNobelinstitutt attantarnorska manDethär attnämnas
inomfredprismuseumtill sittbesökare000130åtminstonelockakunna

besökta museetdetdär mestosloregionenfolkrikamindrebetydligtden
Kon-Tiki.besökare000350tillnår caupp

dimensioneringSlutsatser3.2.2 om

verksamhetspro-fråndelsutgångspunktmedsåledeskanNobelcentret
000/år400tillbesökarantalberäknat cafråndels uppomettgrammet,

samtidigt närva-500lvolymberäknad personermed maxomen- nyinrät-erfarenheterfrånocksådelstillfällen avspeciellavidrande -
ytmåttenföljande programytor avserbehövaberäknastade museer
ungefärliga:och ärkonstruktioner etc.bruksytandvs.lokalarea, utan

ämnesutställningar,fastaförutrymmenUtställningar- introduktions-ellerPanteonutställningar,tillfälliga
kvm3700multimediaexponeringarutställning,

inkl.information separatochreceptionmedEntré- kvm300gruppentré
personal-lager,biutrymmeninkl.bokshopochButik- kvm200rum
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Kapprum, toaletter ca toaletter30 med förrum för-
delade på entréer och i utställningar, skåp,
Arrangemang för skolklasser

Kafé/restaurang med möjlighet till kvälls-separat
entré
Hörsal, biosalong för 450 scen/podium+pers
Biutrymmen till hörsal förråd,apparatrum,
Loger med toaletter dusch0
Separat foajé till hörsal
Bibliotek och arkiv inkl. bildarkiv och arkiv
Nya media
Grupprum för undervisning och föreläsningar, 3 st
Verkstäder inkl. foto

Förråd
Arkivmagasin arkivklass klimat. Bl.a. förstyrtm
inlånat material vid tillfälliga utställningar
Inlastning, uppackning m.m.
Kontor

ca 25 tjänsterum ledning 3varav pers, program-
verksamhet 4 bibliotek och arkiv 4pers, pers,
forskar- och doktorandrum, biljetter, bokning,
information 5 marknadsföring 4 drift-pers, pers,
och lokalansvar 4 pers 300 kvm
Utställnings- multimediaproduktionoch 5 pers
inkluderar IT-verksamhet 100 kvm
Sammanträdesrum 40 kvm
Närförråd, kontorsteknik kvm30

Summa lokalarea för verksamheten 7295 kvm

Personalrum matrum, vilrum, omklädning, toaletter kvm65
Lokalvård 30 kvm
Soprum kvm10

Summa lokalarea för verksamhet och personal 7400 kvm

Kommunikationsytor ca 30% ovanståendeav-
exklusive utställningar kvm1000

Total lokalarea LOA 8500 kvm
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undercentraler, hiss-fläktrum,Driftutrymmen-
kvm900trapphusschakt ochmaskinrum m.m.,

ÖVAÖvrig 900 kvmarea
9500 kvmBRASUMMA bruksarea

tilltillgång in-medhar tagitssammanställning inteovanståendeI
bruksareanberäknadesålundaeller lastplats. Den mot-hägnad lastgård

dvs.bruttoarea,10 000 kvmberälmingssättenligt gängse casvarar
harUtredningenBTA.byggnadsdelaromslutandelokalarea plus av

undersökningarinriktaborde sinadenslutsatsendetta dragit att av
bruttoareanerforderligadenutgångspunktenfrånalternativa lägen att

kvm BTA.och 000mellan 000 10uppgår till 8
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och4 Samarbetsforrner samverkan
Nobelcenterkring ett

samverkainstitutionerfinns från olikastarkt intresseDet attett
Stock-litteraturinfonnation Nobelcenter.ikring Vetenskaps- och ett

tillkomstenmedverkan itill konkretholms stad beredd ettär av
utveckling.stadensbetydelse förfåsådant kan storcenter som

för forsknings-anslå medelbereddForskningsrådsnämnden är att
Karolinskauniversitet,Stockholmsochinformation vid centret
doktorand-intresseradeTekniska Högskolanochinstitutet attär av

verksamhet.pedagogiskatill Nobelcentretstjänster knyts

starktdet finnsfunnitmed olika ettöverläggningarVi har i attparter
Stockholm. DetiskapasNobelcenterintresse att ettgemensamt av

kulturverk-ochvetenskapsinformations-högklassigagäller såväl den
slagkraf-betydelsedessskall bedrivasamhet samtcentret ensomsom

internationelladenbetydelse iSverigessamlad manifestationtig och av
väl-därtidihumaniorateknik ochvetenskap,utvecklingen inom en

Ännu vikti-kunskapsutveckling.tillstarkt knutenståndsutveckling är
utblickarochkontakterinternationellatillmöjlighetdock denärgare

förmedla.kancentretsom
under-starktsåledesoch NobelprisetNobelNamnet ensomses

Sverigebild-positivförmedladet gällerutnyttjad potential attnär en
goodwill.och Detförtroendeupprätthålla eller skapakanbilden som

gångerNobel många är större utom-kan hävdas kännedomenatt om
Sverigeinforrna-förNämndenkunskapen Sverigelands vad är.än om

informationsamordna sådantill uppdraghartion utlandet,i attsom
SverigesExportrådet,Svenska Institutet,från självständiga parter som

infördärförharSweden Agency,och Turistråd och Invest inRese-
sådanfårdetochbetydelsenframhållitutredningen attcentret enav

utländska besökare.upplevasplacering omedelbart kandetatt av
betydelseha sådanNobelcentretdel bedömsStockholms stadsFör

bereddkapitelframgårstaden,för stadens utveckling äratt avsom
barahandlar här intetillkomst. Detkonkret medverka i centretsatt om
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också tillkomstenstadens ekonomiska utveckling ett nyttutan avom
delvis slag.stadensicke-kommersiellt kulturutbud i ett nyttcentrum av

gäller de institutionerFrån vetenskapssamhällets sida utseratt som
Karolinska institutet,Vetenskapsakademien ochnämligenpristagare, är

SvenskagällerDetsammastarkt positiva till tillkomsten centret.av
skildadeMedlemmarna ilitteraturpriset.Akademien försom svarar

förframihar således sigpriskommittéema programmettaengagerat att
fortsättakommeroch dess verksamhet. Detta attcentret engagemang

höghålls på nivå.och borga för verksamhetenatt en
inriktningvärdefulltfinner detForskningsrådsnämnden centretsatt

ivetenskapliga arbetssättetsåledes detblir den föreslagna, sättsatt
och hur hänger denfrågornafokus hur ställs de vetenskapliga proces-

viktigNämndentidsepok.med sin centret ensomsersen samman
målgruppertillforskningsinformationmöjlighet sprida utanatt nya

bidra tillframtidenrimligt ioch finner detakademisk tradition cent-att
storleksordningen 12med årliga belopp iforskningsinformationrets

kronor.miljoner
forskningsin-intressehar dokumenteratStockholms universitet av

Således drivernaturvetenskapligaformation till skolor i ämnen.
pilotprojektsedan maj 1996Fysikum vid Stockholms universitet ett

syftar tillWallenbergs stiftelsemed stöd och Alice attKnut somav
tillbringakandär skolklasservetenskapslaboratoriumbygga ett enupp
vetenskapligifysikexperimentavanceradedag med ochintressanta

deiakttagelsenBakgrunden till projektetomgivning. naturveten-är att
tilldettauppfattningenmark ochskapliga utbildningarna atttappat en

till-fömyats iharintedessadel beror undervisningen ipå ämnenatt
oftaliggerlärstakt. kunskaperräckligt snabb sägerDe ut, man,som

dendärför intekänneroch spän-forskningsfronten elevernalångt från
Tankenforskning.bakom goddrivkraften äroch stimulansning ärsom

Stock-husblivande Vetenskapensskall flytta in iprojektet ettatt som
det Fysikcentrumanslutning tillinrätta iholms universitet planerar att

Albano.tillstånd få uppföra vidbegärtman
fåkommervid NobelcentretForskningsinformationen att meren

det experimen-andra frågorpåoch fokuseraövergripande karaktär än
från det Sciencedärför ocksåsigverksamhet skiljertella. Nobelcentrets

verk-dubbleringNågontid diskuterats.under längreCenter avsom en
Nobelcentretbörbefaras.därför inte Däremotsamheterna behöver

praktiskthär nämnda,från deerfarenheternakunna dra nytta expe-av
samverkan.givandebyggarimentinriktade verksamheterna samt enupp

samarbetastarktdeklarerat intresseTekniskaVidare har Museet attav
med Nobelcentret.

doktoran-knytaverksamhetsidéNobelcentretsVidare ingår det i att
baraoch då inteverksamhetpedagogiskatillder i prisämnena centrets
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den naturvetenskapliga delen. Bakom det ligger tankesamma som
redovisats endast kontakten med den levande, aktuella forsk-ovan:
ningen kan forskningsinformationen fängslande.göra Från universite-

och Tekniska Högskolans sidatets positivt på sådantettser man sam-
arbete, dock kan finansierasinte universitetets eller högsko-översom
lans budget.

finnerVi för vår del det angeläget Stockholms Univer-att vore om
sitet, Karolinska ochInstitutet Tekniska Högskolan skulle kunna
erhålla särskilda statsanslag för bedriva sådan verksamhet ochatt en

belopp miljoner1,72 kronor/år bör i anslagetatt ett avsättasanser om
för högre undervisning för finansiera doktorandtjänst i ochatt varten

prisämnena fysik, kemi, fysiologi/medicin och litteratur.ett av
Som ytterligare förmotiv detta kan anföras det välkäntäratt ett

pedagogiskt faktum inlärning förståelseoch underlättasatt attav man
själv undervisar i samband med läroprocessen och således tvingas
bearbeta sina kunskaper.nyvunna

bredaDen representation från forskningsvärlden finns Nobel-isom
stiftelsens beslutande fördet god samverkan med olikagör attorgan en
institutioner väsentliga nätverket redan existerar.
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finansieringsmodelltillFörslag5

inrättandemotsvarande förochfastigheter ettAnskaffande avav
NobelsAlfredstöd inobelprismedel saknarmed testa-Nobelcenter

erbju-Nobelstiftelsenssökas. ImåstefinansieringAnnanmente.
medeldriftskostnaderfördande ingår centretsatt somgenomsvara

stadenochrimligtfinner detVianskaffas på statenattsätt.annat
varvidbyggnadenunderhållbyggandeför ochgemensamt avsvarar

fastighets-framtidaförochtillhandahållerstaden tomt svarar
in-byggnadskostnaden. Genomsigåtarunderhåll medan staten

prisämnenaNobelcentret inomviddoktorandtjänsterrättande av
frånAnslagkvalitativaforskningsinformationtillförs dess resurser.

kan förväntas.Forskningsrådsnämnden

NobelcentrettilltänktadetfinansieringenhurVid diskussion avomen
utdel-användningutgå från änväsentligtskall ske det attattär annan

medsambandomkostnaderoch inobelprisenstipuleradening deav
stadgar.stiftelsensochAlfred Nobelsstöddetta saknar i testamente

donerade medlenhjälp demedfastigheterexempelvisFörvärv avav
därför hän-Nobelstiftelsenplaceringssyfte. ärendast ske ikan således

Nobelcenteråtagande idelvisad finansiera sin ettett genomatt av
förfogande.stiftelsenstillställtsmedel på sättannatsom

sammanhang,tidigareliksom iutredningen,Stiftelsen har inför
uppbyggandetförStiftelsennaturligtdetanfört finner attatt svararman

personal ochliksom förutrustningoch iutställningar centret,annanav
bevakning Stiftelsenfastighetsunderhåll.driftskostnader inkl. utöver

sådanttillordna finansieringhandpådet möjligt ettbedömer att egen
Övriga modellenligt dennaskulle såledesåtagande. insatser vara

skattefinansierade.
vissaframhållitredovisats,tidigareVidare har Stiftelsen, attsom

ochtillknytasborde kunnafrån universitetet centretdoktorandtjänster
liknande vidochmed visningarskulle biståhärviddoktorandernaatt

motivdenna åsiktbiträderViforskningen.sidan den somavegnaav
utbildnings-relevantadekapitel ochföregåendeframgår attanserav

17-10512
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institutionerna bör tilldelas medel det möjligt realiseragör attsom
förslaget doktorandtj knutna till Nobelcentret.änsterom

Vi har inhämtat Nobelcentrets verksamhetsidé bedöms såatt vara av
intresse Forskningsrådsnämnden kunna ställa utsiktsig istort att anser

substantiella årliga anslag till den forskningsinformation skall ägasom
den tilltänktainom programverksamheten.rum

framgått stadenVid överläggningar med Stockholms stad har att
under förutsättningar beträffande Nobelcentrets läge bör kunnavissa

anslutningskostnaderför bygglovs- ochplan-, samttomt-,svara
skulle det så-kostnaden för underhåll byggnaden. delFör statensav

ledes för byggnadskostnadema.gälla självaatt svara
och övriga medintressentersBeträffande storleken statens enga-av

förmodell, utredningendennaskulle bli följden somgemang avsom
ochkapitelutredningen i 7sin del vill tillstyrka, återkommer
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ochlokaliseringarAlternativa
kostnader

Nobelcentretlokaliseringtillförslagtidigarehar gått igenomVi av
antalytterligarestuderatstad ettStockholmsmedsamrådoch i
plat-centralamindreuteslutit allaprincipdärvid iharVialternativ.
skälbl.a.Nationalstadsparken. Avinomliksom platser sammaser

med-skulleSjöhistoriskaåteranvändning museetutesluter vi somav
BlandNationalstadsparken.inomför dettanybyggnadföra museum

särskilt tittathar vilämpligakunnaskullebyggnaderäldre varasom
Serafimerlasarettet.vidklinikenMedicinskaf.d.på

Tegelbackenvidbelägenbästöverlägsetfinner ärviplatsDen
avlägsnas.trañkrampernuvarandefinnsförutsättningardär att

ochplatservackrasteStockholmstillutvecklasOmrådet kan en av
skekankvalitet. Byggstartmotsvarandebyggnadbehövshär aven

trafiklösningträffatsÖverenskommelseefterfem årinom att om ny
skekaninflyttningvilketTegelbacken göroch attCentralbronför

inåskanunder åretenighetår 2005ellerdärefteråtta år om-
trañkfrågan.

utgåttvistorleksordningbyggnad denifärdigförKostnader som
kronor.miljoner160-180tilluppskattaskvmfrån 10 000

övervägandentidigareNobelstiftelsens6.1

tilllämnatsförslagandraoch som

utredningen

erbjudan-förNobelstiftelsenöverväganden korn stannaattolikaEfter
varvidDjurgårdenbyggnad påSjöhistoriskadet museetsövertaatt
Dennanybyggnad Vasamuseet.erhållaskulle näradetta enmuseum

Kulturutredningen.tillstyrkteslösning av
Nobel-inomdiskuteratsantingendärvidlagfastigheterAndra som

full-anspråk påutanolika intressentereller föreslagitsstiftelsen varav
ständighet:
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Nybygge eller tillbyggnad till Skogstekniska byggnadInstitutets-
i Nobelparken
Gamla Elverket hömhuset Linnégatan/ Stynnansgatan- -
Gamla Riksarkivet Riddarholmenpå-
Kv Pegasus Slottsbacken tillsammans med Kungliga Mynt-nr-
kabinettet
Gamla Tingshuset i Hagaparken-
Nobelmuseum Tekniskainom Museet-

s.k.Det Djurgårdsstrandsprojektet Beckholmenmitt emot-
Kulturhuset vid Sergelstorg-
Nobels fabriksbyggnader vid Vinterviken-
Heleneborgs gård på Södermalm-
Vegaplatsen vid Naturhistoriska Riksmuseet-
Blasieholmen, bakom Nationalmuseum-
Norra stationsområdet-
Strömsborg i Strömmen-

Östermalm parke-Tomten mittemot biografen Astoria på f.n.-
ringsplats
Observatoriemuseet i Observatorielunden-
Gamla provisoriskaspårvägshallama vid Birger Jarlsgatan det-
Moderna museet
Tullhuset vid Stadsgården-

student-skrivelse till utredningen från Stockholms UniversitetsI en
kår delhar föreslagits Albanoområdet Djurgården ipå Norra som en
tilltänkt där Nobelcenter skulle kunna spelavetenskapspark, ett en
vitaliserande och sammanbindande roll.

Nobelstiftelsens Sjöhistoriskauppfattning har varit det, utöveratt
till Nobelparkennuvarande byggnad, främst lokaliseringärmuseets en

Övrigakan komma ifråga. fastigheter enligt stiftelsens uppfatt-ärsom
förning antingen för perifert belägna eller små, alternativt svåra att

till Nobelcentrets behov.anpassa
Av statliga fastighetsförvaltningar Fastighetsverket har viutöver

haft kontakt Akademiskamed Postfastigheter, hus och Vasakronan.

6.2 Utredningens överväganden

Vi delar Nobelstiftelsens beträffande flestauppfattning de av ovan-
stående altemativ. Vi emellertid, med hänsyn till bestämmelsernaanser

lageni hushållning med den tolkningochnaturresurserom m.m. av
dessa falletgjorts Regeringsrätten i Bellevueparken, det inteattsom av
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meningsfullt Nationalstads-diskutera sådant nybyggande inomär att
parken kan tänkas medföra intrång parklandskap eller naturrniljöisom
eller skada det historiska landskapets och kulturvärden övrigt.inatur-

dåDock särskilt frågan lokalisering till Nobelparkenvitar upp om
detta alternativ särskilt fram Nobelstiftelsen. har härutöverlyfts Viav
valt befint-översiktligt studera förutsättningarna för utnyttja deatt att
liga byggnaderna Riksarkivet Riddarholmen, gamla spår-gamla på
vägshallama Jarlsgatan och Serafimerlasarettetvid Birger på Kungs-
holmen. byggnadVad beträffar utnyttjandet Sjöhistoriska museetsav
har haft företrädare för dess styrelse ivi överläggning med menen

ställ-övrigt tillföra ytterligare material förinte behövaansett ettoss
ningstagande.

förSvårighetema Stockholm finna ledigai det centrala tomteratt
nybebyggelse Antalet kunnatligger i dag. lägen vi övervägaöppen som
har bakom National-därför blivit begränsat. områdetDe utgörs av

Klara-spåröverbyggnad vidpå Blasieholmen, i Västra Citymuseum
gamlabergsviaduktens sida bredvid Cityterminalen Järn-samtnorra

Centralstationen/Tegelbacken ochvägsparken området mellan
stads-StockholmsPostterrninalen. antal dessa lägen harFör ett av

byggnadskontor studier. Vidare harför räkning utfört översiktligavår
fastighetsverkvi tagit del de lokaliseringsaltemativ Statenssomav

och 1996-10-31redovisat för Kulturdepartementet i 1996-10-08PM
Fastighetsverket berörtbilaga 3. ovannämnda alternativ harUtöver

del, delsdels möjligheterna till nybyggnad på Beckholmens västra
vidinom Skeppsholmsviken den s.k.Kv. Trygg-Hansa tomten

södra Djurgården,Allmänna Lunds Tivoli påGränd mittemot Gröna
Hantverksinstitutetsdels till återanvändningockså möjligheterna av

Söder. de fastigheterbyggnad SIFU vid Renstiemas på Avgata som
Beck-såväl Skeppsholmsvikenverket behandlar liggernärmare som
främstavråderholmen Nationalstadsparken. Fastighetsverketinom av

Beckholmendetta skäl tillgänglighetsskäl frånockså ansermenmen av
hellerför delSkeppsholmsviken kan Verket har sin inteatt prövas.

Fastighets-delarHantverksinstitutets byggnad lämpar sig. Viansett att
verkets och Hantverksinstitutet.synpunkter vad Beckholmenavser

Återanvändning6.2.1 befintliga byggnaderav

påGamla Riksarkivet Riddarholmen

Byggnaden uppfördes efter hovintendenten Axel1887-90 ritningar av
Fredrik och statligt byggnadsminne. Lokalarean 110Nyström 5ärär
kvm. har Byggnaden teknik-Huset stått sedan 1995. i sigärtomt ett
historiskt minnesmärke de speciella brandskyddsåtgärdergenom som
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bl.a.arkivaliema. finnsoersättliga Härinfördes till demed hänsyn
centralvärmepersonhiss och tidigelektriskaStockholms första genom

mycket välbe-Inredningenkolonntyp.s.k. kalorifarer radiatorer ärav
ursprungligtforskarsalar medentréhall ochmagnifikvarad med en
förutsättninganförtfastighetsverk hardekorationsmåleri. Statens att en

medhelhet försesden i sinbyggnadenför publik användning är attav
ochbredare utrymningstrappormedSprinkler och kompletteras nya

behövaentrésolplanverket någottorde enligthissar. Vidare tasnya
förvinden utnyttjasbrandskälochbort för ökad rumshöjd samtav

kunnadetta börbortfallerkvmfläktrum. innebär 900Detta att menca
näraliggandei någonkontorslokaler inrättaskompenseras attgenom

möj-dethar bedömtFastighetsverketbyggnad Riddarholmen.på som
entréförhål-Förbättradeunder gården.hörsal ellerligt byggaatt ny

Enligt Fastig-Arkivgatan.upprustninglanden krävs vidare avgenom
hörsalinkl.ombyggnadskostnademauppskattning börhetsverkets ny

befintligvärde påBokförtoch moms.exkl.överstiga 80 Mkr ränta
bilaga 3.Mkr. Se vidarebyggnad 4är ca

stil-med inslaguttryckarkitektonisktstarktByggnaden har ett av
bygg-angeläget1800-talets tappning. Detmedeltidendrag från i är att

kulturhistoriska värde.dessanvändningnaden får motsom svararen
fickbyggnadernanågonbetjänt ettRiddarholmen skulle att avavvara

holmen iåterinföratillkunde bidrainnehållpublikdragande attsom
deintillsmala Arkivgatan,vid denEntréförhållandena tättstadslivet.

vissaföga attraktivadockjämvägsspåren, äventrafikerade ärtungt om
000drygt 4med sinaByggnadenåstadkommas.förbättringar kan är

behovNobelcentretsförlokalytor för liten ävenanvändningsbarakvm
realistisktdetbedömer inteVi attvid starkt bantatett somprogram.

Nobelcenteråteranvändasbyggnaden kan atttänka utansig att som
strid med dessstår ibyggnadendetta skulle medföra ändringar somav

karaktär byggnadsminne.av

Sjöhistoriska museet

arkitekten Ragnarefter ritningarByggnaden uppförd 1934-35är av
Östberg med-Formspråketarkitektonisk stil.klassicerandei ettvaren

ställnings-Wallenbergsstiftelsen krävtdonerandeoch denvetet av --
förekort tidfunktionalismenframbrytandetagande den dåmot som

1930på platsenmanifesterat sigoch på uppmärksammat sättett genom
monumentalsåledes markeratByggnadenStockholmsutställning.års är

betydandebyggnadsverk,främstatidsoch har, tillhöra sin ettutan att
arkitektoniskt intresse.
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ll

l Nobelstiftelsen har baserat sitt programförslag på denna byggnad
och har visat den låter sig väl förenas med stiftelsensatt program-
önskemål. Museets bruttoarea inklusive den intilliggande f.d. under-är
officersbostaden enligt Fastighetsverkets utredning kvm7 000ca varav

6 huvudbyggnaden.000 i Som har byggnaden fördelenca attmuseum
bestå våningsplan vilka sekundärtöppna rumsindelats Sjöhisto-av av

Åriska vid uppbyggandet dess utställningar. andra sidanmuseet av
eftersträvar Sjöhistoriska för sin del robust byggnadmuseet en mer
med enkla lokaler frihet för olika aktiviteter denstörre änsom ger
nuvarande byggnaden.

Som framgår redogörelsen kapiteli har förberedande2 diskus-av
j sioner Övertagande museibyggnaden för Nobelmuseumett ettom av

förts mellan Nobelstiftelsen, Sjöhistoriska och statsverket imuseet
övrigt. Någon slutlig diskussion de ekonomiska villkoren för ettom
sådant Övertagande har således inte Det Kulturutredningenägt rum. av
nämnda beloppet beräknat utifrån kostnader för nybygg-är antagna en
nad för det Sjöhistoriska vid Vasavarvet. Ettmuseet sättannat att
beräkna försäljningsvärdet kan utgå från nuvarande hyreskost-attvara
nad för byggnaden vilket skulle teoretiskt värde på 50 miljonerettge ca
kronor. sådanEn beräkningsmodell har dock ifrågasätts Sjöhisto-av
riska för sin del finner fastigheten i fall bordemuseet att vartsom
betinga värde 100 miljoner kronor.ett av

Nobelstiftelsen har beräknat fastighetenupprustning föratt etten av
Nobelmuseum skulle uppgå till mellan och35 40 miljoner kronor. Pro-
duktionskostnadema för de utställningar skall inrymmas i museetsom
beräknades samtidigt till miljoner kronor.75 Beloppet har medsattsca
utgångspunkt från utställningama måste hålla högsta internationellaatt
klass.

Kostnaderna för detta alternativ kan således utställningskost-utöver
nader o.dyl. i ingångsskede beräknas uppgå till miljoner100ett ca
kronor. Kostnaden Övertagande fastighet inklusive ombyggnadavser av
och utgår från det Fastighetsverket beräknade byggnadsvärdetav om ca
50 miljoner kronor.

Stockholms stad har för sin del studerat de planmässiga förutsätt-
ningarna för lokalisera sjöhistoriskt tillatt Vasa-ett nytt museum

närhet. Något ställningstagande till det föreliggandemuseets program-
förslaget har inte gjorts kommunen.inom Sjöhistoriskaännu För mu-

del sammanhänger frågan överlåtande nuvarande bygg-seets ettom av
nad till Nobelmuseet med möjligheten få nybyggnad uppförd ochatt en
finansierad intill Vasamuseet. Sjöhistoriska har i överlägg-museet en
ning med förklarat sådan lokalisering skulleatt stoross en vara av
betydelse för möjlighet utveckla sin verksamhet i existe-museets att en
rande marin miljö med djupa historiska placeringrötter samt att en
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återanvändninginnebär ytaochslupskjulen Vasamuseetmellan av en
parkmark.hävdhistoriskinte har någon somsom

del konstateravill för vårVi
fårdettaförutsätterSjöhistoriska attÖvertagande museetettatt av

lokalernya
beroendealternativi detta görsNobelcentertillkomsten ett avatt av
lokaler kanvälbelägnamuseiverksamhetenoch förfunktionsdugligaatt

anordnas
förtidsschematberoendeblirNobelcentretetablerandet enavatt av

Sjöhistoriskanybyggnad för museet
anslut-uppförs ilokalersådanatillstyrktKulturutredningen attatt

tillning Vasamuseet men
Nationalstads-ibestämmelsernaunderfallersådant lägeettatt

fallvarjeoch ikänsligsynnerligensådan placeringparken vilket gör en
fördröjningsriskerförutsatt stora

den bästaintelokaliseringnuvarande ärSjöhistoriska museetsatt
tillgänglighetssynpunktfrånpublik

NationalstadsparkendärmedochDjurgårdeninomlokaliseringenatt
erfordras.skulletill såbyggabyggnad svårdess attgör om

Nobel-lokaliseringpåplanernaförordadärförkan inteVi att aven
ochförverkligasbyggnadnuvarandeSjöhistoriskatill museetscentret

ytterligare.alternativundersöka dettavalt intehar att

spårvagnshallarnaGamla

harJarlsgatan använtsvid BirgerbelägnaByggnaderna avärsom
skallSkeppsholmenpådetpåi museetModerna attväntanmuseet nya

arkitekten A.E.ritningarefter1904-06uppfördesfärdigställas. De av
fackverkskonstruk-hallar ibestårByggnaderna öppnaMelander. enav

ochtilltalandemycket brafungerasighar visatochtion i jäm som
vå-denmedräknarFastighetsägaren attutställningslokal.flexibel

kvm. Den000ombyggnad 4efter vissfå ärgårningsyta att ut casom
kvm.8002utställningsytananvända ärModerna Museet caav

tecknatnyligenförsäkringsbolaget WasaByggnaden ägs somav
grundpåocksåskäldettaAvandra intressenter.hyresavtal med avmen

aktua-saknaralternativdettafinner vibegränsade våningsytanden att
litet.
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klinikenMedicinskaSerafimerlasarettet,

utvecklatssjukhusområde,dettaHuvudbyggnaden inom genomsom
tegel-monumentalsedan 1752,nybyggnader ärochständiga enom-

Medici-efter ritningar1889-1893uppfördbyggnad med viss avgrace
bilaga 5.KumlienAxelarkitektnalstyrelsens

planvarjeförbundna ipaviljbeståByggnaden kan tresägas ongerav
entrépartietindragnakorridor. Detenkelsidighuvudsakigenerös,enav

rymligtsidoliggandemedutformningmonumentalhari mitten en
kvadra-ochTill den närmasthissparti.tillhörande störreochtrapphuss

föreläsningssalar,ochlaboratorieravsedd förmittpaviljongen,tiska
matadekorridorernaenkelsidigamittkorridor. Derymligleder en

mittpavil-kvm. Iregel 60-70storlekar på isjuksalarursprungligen av
påmedplanvarjeföreläsningssalar i ytaf.d.tvåförekommerjongen en

fleraindelade isekundärtangivna ärhärkvm.110 De rummenca
sidopaviljongema.ifinnsvåningsplanen ävenmellanmindre. Trappor

fastighetsbola-landstinglänsStockholmsByggnaden ägs genomav
specialiteter.olikamedvårdcentralutnyttjasochLocumget som

byggna-ÖvertagandeFrågannyligenByggnaden har renoverats. avom
landstinget.medtagitsden har inte upp

ivåningarfördelade påkvm tre469lokalarea 6Byggnadens är
fasadhöjdfullmedplus souterrängsidopartiemaoch två imittpartiet

kvm.2409och vind. Bruttoarean ärkällarutrymmemindreparken,mot
försiglämpa ettskulle kunnastorleksåledesByggnaden är somenav
sjöKlaravidoch ärStadshusetpark mittemotiNobelcenter. Läget en

arkitektonisk integ-starkvidareharByggnadenattraktivt.synnerligen
institutions-1800-taletstillkonnotationertydligamedritet änom

överskåd-ursprungliga,denharombyggnaderolikabyggande. Genom
mindreiindelatsharsalamaDeförringats.planlösningen storaliga

tagitsdubbeltrappanmonumentalaursprungligadenhalvan avenarum,
in.entréhall byggtsbottenvåningensochbort öppna

Nobel-för inrymmaförutsättningarnastuderat attöversiktligtharVi
återställandevisarStudien ett5.bilaga attbyggnadeni genomcentret

detrumssammanslagningarfalloch i vissasalamade tidigare öppnaav
utställningsrumtvåskapahuvudvåningamatvådemöjligt ibör attvara

bådeikvm600 souter-samtutställningsrumochkvm340 ett omcaom
kvm.600ytterligaretredje våningenoch ettirängvåningen caomrum
salarmindrefleraåstadkommadetgårrumssammanslagningar attUtan

4takhöjd påharAlla våningarkvm.och 250200 ca60, 125, encaom
Sammanlagtlägre.någottakhöjdendär äri souterrängenutommeter

utställningsyta,tillkvm000drygt 3utnyttjamöjlighetfinns alltså att
ivåningsplansamtligainnebärprogramkravet. Det attunderdvs. något

ochauditoriumutställningar,föranspråkibehövaskulle tasstort sett
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andra publikutrymmenstörre medan vind och delarstora souter-av
kanrängen utnyttjas för administration, förråd och verkstad. Ett

återställande den forna dubbeltrappan skulle innebära det arki-attav
tektoniska sambandet mellan våningsplanen återupprättades.

Byggkostnadema för detta alternativ har inte beräknatsnärmare men
torde med de relativt ingrepp behöver inte kommastora göras attsom
understiga de för nybyggnad. Härtill kommer kostnader för fas-en
tighetsförvärv. Beträffande genomförandetiden för detta alternativ
bedömer vi det kommer åtgå två år före byggstart föratt markbyteatt
och anskaffande ersättningslokaler för befintlig vårdcentral. Byggtidav
bedöms lika med nybyggnad.

Vi har funnitinte skäl till djupare in i detta alternativatt som
dels skulle innebära fungerande centralt belägen sjukhusbyggnadatt en

bruk, dels fullgoda utställningslokaler skall kunna åstad-togs ur om-
kommas medföra kraftiga ingrepp i kulturhistoriskt värdefullen-
byggnad i ursprunglig användning, dels knappast kunna medge en
optimal lösning Nobelcentrets byggnadsfråga bl.a. blir receptions-av
och toalettutrymmena svåra lösa på bra liksom likvärdigasättatt ett
presentationsutrymmen för prisämnena och dels Nobelcentretinte ge

tydlig och arkitektonisk identitet.en egen

6.2.2 Nybyggnad

Medan det ombyggnadsfalleti inte går schablonisera byggkostnaderatt
har vi inhämtat vissa generella data beträffande förkostnader nybygg-
nadsaltemativet. Byggkostnadema för uppförande byggnadav en av
Nobelcentrets i centrala Stockholm exklusive och plankostna-typ tomt
der kan således mycket uppskattas till kronor/kvm16000grovt ca
bruttoarea i 1997 års kostnadsläge. Med bruttoarea kvm10 000en om
skulle dessa kostnader tilluppgå 150-170 miljoner kronor inklusiveca
konsultarvoden. Härtill kommer investering i inredning och utrustning

10 respektive 8 miljoner kronor beroende på ambitionsnivåom ca ca
kostnader för basutställningar och multimedia ingår ej. Kostnader för
den arkitekttävling, enligt vår börmening föregå upphandlingsom av
kommande projektering, kan beräknas tilluppgå 4 miljoner kronorca
inklusive erforderliga programutredningar. Kostnaden för färdig bygg-
nad, exklusive tomtkostnader och skulleutrustning, således kunna upp-
skattas till mellan 160 och miljoner180 kronor.
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Nobelparken

nuvarandefick sittLadugårdsberget,kalladesOmrådet, tidigaresom
frånförslagrealiseradealdrigFerdinand Bobergsefter arkitektennamn

finnsdelparkenskrön. INobelpalats på bergets östratill1911 stortett
Skogsinstitutetdåvarandeföruppförtsbyggnaderidag somtre som

medhuvudbyggnadenförArkitekt1828-1916.disponerade området
intillförrådsbyggnadenäldreoch denmedeltidsinspireradedess torn

huvudbyggnadenvarvid1856-58uppfördesHafwerrnan. DeJ .A.var
frånhovjägmästarboställetillbyggnadochresultatet ettär avom-av en

förstaStockholmsinstallerades1800-talets början1770-talet. Under
tillanslutningIblivande jägmästare.för träningskjutbana parkeni av

till arboretum,parken 1828utbildadesverksamhet ettSkogsinstitutets
falldettaskogsutbildningen, iförträdslag intressemed olikasåledes av

kvarträd finnsdessa änträd. Mångaväxandelandet viltmed alla i av
bl.a.med inslaglindlönn ochdominerasTrädbeståndetdag.i avnu av

stenbryt-efter äldrebär spårbergetdelartall. Vissabjörk, ek och av
ning.

för Livrust-konserveringsateljéanvänds i dagByggnaderna som
fastighetsverk.Statensmed parkentillsammansochkammaren ägs av

dettaEnligtstad.Stockholmsfrån 1932avtalenligtParken förvaltas av
sedanäganderätt,med fullstaden tomtöverföras tillskall markenavtal

ovannämndadenHärmed avsågsbyggnad.allmänföravstyckats en
detaljplanengällandedenpåNobelstiftelsen ännubyggnaden för som

berget.markerad påfrån 191 1 toppenär av
klassademarkområdemed ärbyggnaderSamtliga närmaste som

RegeringsbeslutskyddsföreskriftemaEnligtbyggnadsminnen.statliga
till sittellerflyttasrivas,byggnaderna inte yttrefår101993-06-10, nr

huvudbyggnadensifår inteförändras. Ingrepp göraspå sättannat
inredning. Detfastaäldreellerrumsindelningursprungligastomme,

utseendeområdetsskicksådanthållas iskallmarkområdet attskyddade
förvanskas.och karaktär inte

anförtNationalstadsparkenutredning atti sinStadsmuseet har om
dvs.märklig,synnerligensynpunktkulturhistoriskhela parken är avur

byggnadsminnesklass.
möjlighetennaturligt attfunnit dethar prövaNobelstiftelsen att

Nobel-förområdetutnyttjatankarna etttidigareåterknyta till de att
detta.iinsprängtovanpå bergetdock inte utancenter -

arbe-tidigareMichael GranitochReimersArkitekterna Per H. som
tunnelbanestationerunderjordiskaStockholmsmed utformningentat av

Försla-alternativ.beträffande dettaskissförslagutarbetade år 1994 ett
Skogsinstitutetdet f.d.frånbyggnaderbefintligagår på attget ut

lokaler-publikade övrigabutik medanochadministrationföranvänds
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i bergrum undersprängs mark bilaga 4. Mellanut entrén till berg-na
och administrationsbyggnadema läggs sammanbindanderummen ett

glastak. Den underjordiska volym på detta skulle kunnasättsom man
tillgodogöra harsig redovisats till mellan 4 och kvm5 000 skullemen
antagligen kunna utvidgas ytterligare. Härtill kommer 1 500 kvm ica
Skogsinstitutets gamla byggnader.

Förslaget har likheter med den kända Tempelkyrkan Helsingfors.i
Efter de besökande entrénatt sig central berga-öppnarpasserat storen
sal med kringliggande utställningsutrymmen. Från bergets trängeryta
ljusbrunnar ned i vilka jord manifesteras åtta högagrottan ovan som
glaspelare. Uppskattningsvis 400 000 kubikmeter berg behöverca

enligt det framlagdasprängas skissförslaget vilket med kostnadut påen
500 kronor kubikmetem 20 miljoner kronor ellermotca svarar ca -

det dubblanärmare lokalytan skall bringas till påytaom upp samma
10 000 kvm vi frånutgått i vårt programarbete. Vidca som

underjordsbyggande bortfaller kostnader,vissa exempelvis beträffande
fasader. Andra kostnader, försåsom ljusschakt hög standardav
tillkommer emellertid varför några besparingar inte torde uppstå.
Fastighetsverket har i PM 1996-10-08 uppgivit kostnaderna förett att
detta alternativ uppgår till 240-300 miljoner kronor i 1996 års
kostnadsläge. Beräkningen gjord utifrån bruttoareaär antagenen om ca
7 000 kvm Med det lokalprogram vi utgått från liggerstörre som
kostnaderna stycke miljoner300 kronor ca 360 Mkr.ett övergott

Vi finner det troligt den föreslagna utformningen besökarnaatt av
skulle upplevas mycket fascinerande. Den moderna utvecklingensom
inom sprängtekniken där Sverige intar ledande roll- för övrigttaren-
sin utgångspunkt i Alfred Nobels uppfinning dynamiten. vi ändåNärav
bestämt vill avråda från detta alternativ det inte främst kostnads-är av
skäl beroende på Nobelparken liggerutan inom Nationalstadspar-att
ken. Enligt bestämmelserna i lagen hushållning med naturresurserom

får inom nationalstadspark bebyggelse och anlägg-m.m. en ny nya
ningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast det kanom
ske intrång i parklandskap eller naturmiljö ochutan det histo-utan att
riska landskapets och kulturvärden i övrigt skadas 3 kap. 7§.natur-

Genom Regeringsrättens dom beträffande vägtunnel under Belle-
vueparken 1996 står det klart lagens bestämmelser skall tolkasatt
bokstavligt. Det således inte fråga huruvidaär ingreppen småärom
eller och kulturvärdenas ellerstora, mindrenatur- betydelsestörreom
eller Vägning andra intressen. Nobelparken med byggnader harmoten

framgår vad med sitt arboretum obestridligasagtssom av som ovan
och kulturvärden.natur- Det går inte bygga eller sig in iatt spränga

berget eller anordna ljusintag skada delar dessa värden.utan att av
Härtill kommer risk för sprickbildning kan dränera marken ochsom
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byggplatsetableringbyggandet medSjälvaväxtligheten.äventyra av
och mark. Detsammaskador på vegetationskekan hellerinte utan

byggnadsminnen. Enstatligabyggnadergäller Skogsinstitutets ärsom
kan intebehovNobelcentretsfördessaoch anpassningombyggnad av

ochpâverkasutformningautentiska attbyggnademasgöras utan att
Även området frånomdefinieringenskadas.kulturvärdenadänned av

kommerunder berget attibildningscentrumpark till aktivt ett utrymme
det intefinnerVilandskapet.historiskadetupplevelsenpåverka av

hurstriderprojekti motsigstatsverketlämpligt ettatt somengagerar
deHärtill kommerutformats.Nationalstadsparkenförbestämmelserna

grundpåuppståbedömaskanprojektetförseningar i avsom
väljas.skullealternativdettatolkningstvister om

ochLänsstyrelsenstadStockholmssåvälkonstaterarVi att som
Stadensfråga.dennauppfattning ivårdelarRiksantikvarieämbetet

tillmedverkakommerstaden inte attförklaratföreträdare har enatt
plats.dennaetablering på

TegelbackenvidJämvägsparken

kunnaförutsättningarstrand attKlaraoch"Tegelbacken äga stora
vattenplatser.friasteochvackrasteStockholmstillutbildas aven

borttagandeStrömbadetseftermedRiddarjjärden sinIntill ligger
klas-Riddarholmenssöderbegränsas iFjärden avvattenyta.rena

fångassilhuett. Iblånande västeroch Södersstadsbildsvenskasiskt
plat-städer EuropaFå ägaiochStadshusetsblicken torn.murarav

möjligheter. "naturligaliknandehaser, som
1940Hedqvist, ByggmästarenPaul

deldeningår i västradäromområdetochJämvägsparken väster av
erbjudersikt. öppenLägetpå långutvecklingsmöjligheterharcity som

Sheraton.hotellochStadshusetmellanRiddarfjärdenförläggning mot
park-harområdetdelDenKlara Sjö.kontaktfinnsNorrut mot somav

parkbetraktas utanintedetta enkan somtrots ensomnumeranamn
förekommit ilängesedanOmrådet harviloytor.medtrafikplats
nybebyggelseförplatslämpligstadsbyggnadsdiskussionen ensom en

vidstadsrummetinramningvackrareskulle kunna utgöra avensom
byggnader. EnbefintligapågavelpartiernaRiddarfjärden monu-än

dennafyllaväl kunnaskullekaraktärNobelcentretsmentalbyggnad av
denförutsättningunderområdet attinomkunnafunktion samt rymmas

diskussionerdeenligtreduceraskantrafikapparatenbefintliga som
kunnaskullevägtunnelförslagetmedsambandförts i somom en

traditio-deroll imed dessStadshusettillNärhetenCentralbron.ersätta
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nella Nobelfestema, läget och kommunikationernanära vattnet gör att
denna plats svår överträffa.är att

Clason Sörling arkitektkontor har till "AlfredAB i skiss etten
Nobelhus fått del1994, vi pekat på platsens möjligheter.tasom av,

En utbyggnad vid Tegelbacken beroende vilka beslutär av som
kommer fattas beträffande Centralbron och dess ersättande medatt ev.

biltunnel. sådan tunnel skulle det möjligt trafilcram-En rivagöra atten
vid Tegelbacken vilket hög grad skulle förbättra möjligheternaiperna

bebygga delar Jämvägsparken. Riddarholmskommittén har gjortatt av
grundlig frågagenomgång denna betänkandet Spår, miljö ochien av

stadsbild i centrala Stockholm SOU 1996:21. Kommittén anför att
den utbyggnad med tredje jämvägsspår ytläge, eko-iett som man av
nomiska och trañktelmiska förordar, tredjeskäl förutsätter det spåretatt
läggs de nuvarande bekostnad Centralbrontvå påöster samt attom av
denna med tunnel. sådan har stadens försorgEnersätts pre-en genom
liminärt kostnadsberäknats till 2,7 miljarder kronor. Kommittén påvisar
klart vilka mycket miljövinster deras förslag skulle innebära.stora

Sammanfattningsvis innebär Riddarholmskommitténs förslag utöver
ovannämnda åtgärder bl.a. Storstockholmsöverenskommelsen änd-att

Österledenså möjligt biltunnel mellan"om även ersättsattras av en
Södermalm och med huvudsak roll för denNorrmalm i genom-samma
gående biltrafiken Stockholmsöverenskommelsen; detta innebärisom

Stockholms stad, Vägverket och de övriga berörda i Stor-parternaatt
biltunnelstockholmsöverenskommelsen fullfölja utredningarnabör om

möjligtmellan Södermalm och Norrmalm så långt det är göraatt ettatt
därefterslutligt valda tunnelnval mellan dessa alternativ, denatt

skyndsamt genomförande.projekteras med sikte på snabbtett
stad och Stock-Kommittén föreslår vidare "staten, Stockholmsatt

holms läns landsting förhandlingar genomförandeavtal förupptar om
enligt förslag tredje spåret och Centralbron medvåra byggaatt ersätta

biltunnel, vilket förutsätter bekostar tredje spåret och därtillstatenatt
hörande anordningar, staden bekostar gatuanslutningar till bil-att
tunneln och och överenskommelse träffasövriga gatubyggen att en ny

nordsydaxeln tillöverföra väghållaransvaret för huvuddelen avattom
biltunneln statliga vägmedelmed finansiering denstaten genomav nya

eller bilavgifter."
Kommittén förutsåg följande tidsförlopp valt återge medvi attsom

1996 basår.som
Årstaviken1996 4 järnvägsbro över+ ny

1996 körfältet på Centralbron2 rivning västra+ av
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i
E

ochmellan Tegelbackentredje spåret1996 1996 5+3 +-
Riddarholmen

nord-sydliga biltunneln9 den1996 -19964+ +
ochmellan Riddarholmentredje spåret1996 85 1996+ +-

Södra station
ochåterstoden Centralbron101996 9 -1996 rivning++ avav

Mälarstrand.Tegelbacken och Södervidramperna
med dennafem år ochbedöms såledesByggandet biltunneln taav

trafik-läget för de rivnaNobelcenter utnyttjartidtabell kommer ett som
efterförst årbörja byggas tioTegelbacken kunnavid attattrampema
hindrarfinnsEmellertid ingetbeslut sådan rivning fattats. somom en

till beslutanslutningcentraltunneln påbörjas iarbetena med nära attatt
helt obe-teknisktTunnellösningenfattats.sådan trafiklösning ärom en

fråntidtabell utgårordnas. Kommitténsjärnvägstrafikenroende hurav
jämvägstrafiken.prioriteringinvesteringsmässig aven

förinfrastrukturinriktning1996/97:53propositionregeringensI om
itredje spårutbyggnadframtida konstateras ettatttransporter aven

skulleCentralbron,vägtunnelmedytläge kompletterat ersättersomen
värdenakulturhistoriskaoch demiljönförbättramöjligheter göraattge

föreslårGamla Regeringenområdet kring atttillgängliga i stan.mer
plan-kommandedenunder slutetmedel för tredje spåret avreserveras

regeringenbör enligt1998-2007.perioden Detperioden dvs.
vilkautvisakommunala planeringenregionala ochankomma denpå att
Vadgenomföras.skallinfrastrukturåtgärderkompletterande som

finansielladenanför regeringenframtidbeträffar Centralbrons att
börsammanhangetinfrastrukturen iregionala åtgärder iförramen

och miljö-långsiktigdel finansieraför till visskunna utnyttjas att en
Stockholm.centrala Rege-trafikenföranpassad helhetslösning genom

till riksdagenåterkommaavsikthar föranförde vidare denringen attatt
frågan.hanteringenangående den fortsatta av

förändringar ibehov vissaanmälde regeringenfebruari 1997I av
Österleden ochinnebärandeStorstockholmsöverenskommelsen att

för-dennautgåranslutningar till E4Västerleden med samt attväg ur
miljö-och stadenmellanförashandlingar kommer statenatt om en

centralajärnvägstrafikenochföranpassad helhetslösning väg- genom
för-tillsättadenna anmälanenligtStockholm. Regeringen att enavser

överenskommelseförhandla framuppgifthandlingsman med att en
lösning. Ensådanfinansieringenmellan och stadenstaten av enom

skallstatliga förhandlingsmannenutgångspunkt för den ettattvara
huvudsak byggsStockholmcentrala itredje österjämvägsspår genom

medCentralbronbekostnadde nuvarande spåren på ersättssomavom
regeringensi principgodtog den 20 1997biltunnel. Riksdagen marsen
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mellanför kostnadsfördelningförslag innehöll riktlinjervissaävensom
bereds, dettaför förhandlingsmannenFrågan direktiv närparterna. om

skrivs, regeringskansliet.inom
trafikföringen kanhurytterligare bearbetatStockholms stad har

framtagnaCentralbron. Enligt denordnas vid nedgrävning nuaven
ochKlarastrandsledentunneln fråntrafiklösningen nedfarter tillsker

Stadsbygg-frånTegelbackenbefriasfrån DärmedVasagatan. ramper.
skulle kunnaNobelcenterhurnadskontoret har skissmässigt visat ett

tillfartenmed kajplanetgod kontaktområdet med överplaceras inom
minska. Istadentrafikbelastning ettKungsholmentill attavservars

bygga in Vasagatansmöjligtdet ocksåsådant alternativ bör attvara
skullehuvudentrébyggnadentill Centralbronnedfart störaattutan vars

siggradängerterrassplan via öppnarkomma bli stortmot ettatt som
lösningdennaMedStadshuset.utsiktenRiddarfjärden och motmot

demedklassväl imonumental placeringfri ochfåskulle centret en
nålättblikommerStockholm. Det attiframskjutna platserna attmest

Angöringmed turistbussar.ochkollektivtrafikmed bil, medtill fots,
stads-frånskissytterligareordna. Ilättför bussar och bilar är att en

påNobelcentretförläggamöjlighetenredovisasbyggnadskontoret att
Klara sjö.kajplanetvidandra sidan motterrassen

förutsätter-Tegelbackenområdet vidläge iväljaFörslaget ettatt
överenskommelseorealistiskskall blitidsutdräkten attinte enom -

tillCentralbron kommernedgrävningmellan och regionenstaten avom
Centralbronnedgrävningtillförberedelsernakort ochstånd inom att av

Riddar-med ledningbedömerViinleds.därefter skyndsamt av
påbörjaskunnabyggandet bör senastutredningholmskommitténs att

Författats.Centralbronnedgrävningfem efter beslutår att avom
iinflyttninginnebärhalvt år. Detoch attberäknas tvåbyggtiden kan ett

Allaår 2005.eller underåtta årske inomfärdig byggnad kan
Centralbronförbyggtidenlångakorta denytterligaremöjligheter att
Stockholmsundersökasskälfleranaturligtviskommer att avnogaav

stad.

spåröverbyggnad, cityVästra

spåröverbyggnadfortsätta denplanerarStaden och markägaren SJ att
inleddes medKungsgatsviaduktemamellan Klarabergs- och upp-som

grundläggningsarbeten harFörberedandeförandet Cityterminalen.av
internationellavälmeriteradesammanhang.utförts tidigare Trei grup-

och markäga-stadenshar påingenjörskontorarkitekt- ochperingar av
skulleöverbyggnadsådanhurförslag tillinbjudan lämnat enrens

innehållabebyggelsenskall denplanernakunna genomföras. Enligt nya
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kon-tillhörandemedinternationella klasshotell högstabl.a. ett av
tillställningmarkägaren SJ tagitochSedan stadenferensanläggning.

olikadeuppförandetförsöka intressenterkommeridéproj ekten avman
tillskall stå färdigtkomplexetheladelarna. Avsikten är att

2004.
dennamedtävlatillgänglighetifrågaStockholm kanFå lägen i om

ochflyg-hela landet,tågförbindelser tillmedCentralenplats. finnsHär
omstig-landetsochStockholms störstalandsvägsbussterminal samt

skapamöjlighetfinnstunnelbana. Häroch attpendeltågningsplats för
överbyggnadsområdetden delenNobelcenterför i somettutymme av

väljslösningdenna ärVäsentligt attKlarabergsgatan.vetter mot om
kan ska-byggnadenframföroch detfriståendeheltbyggnaden blir att

framhållaförvisuellttillräckligt attförplats utrymmegersompas en
formnågonheller ingå ifårByggnaden intebetydelse.byggnadens av

uppfö-kommerövrigtlokaler ikommersiella attmed desambruk som
förslageninlämnadedetvåkanområdet. Maninom attnotera avras

exploateringsornrådet.torgbildningar inommedarbetar stora
inlämnadedetillanslutninghar iStadsbyggnadskontoret ett av

bilagai 5denkonsultgruppemainternationelladeförslagen från genom
pågestaltasskulle kunnaNobelcenterhurskissen visatåtergivna ett

visarSkissenförutsättningar.ovanståendeiakttagandeplatsen med av
medområdetinomplaceringrelativtfåkan autonom enatt centret en
skissenföreslås iattraktivitetOmrådetsframför.torgplatsväl tilltagen

iöst-bryts igenomNobelcentretbakomgångstråkökas ettattgenom
dettaskulle iCentretKlara Sjö.tillanknytningmedvästlig riktning

framför sigparkområde motellertorgplatsrymligförslag få etten
sidor.på övrigakommaKlarabergsviadukten gatorattsamt omges av

spåröverbygg-självaförinitialkostnadermedför högaProjektets art
ökabetydligtÅ Nobelcenterinternationelltskulleandra sidannaden. ett

skapadärmedbebyggelse ochtillkommandeövrigförattraktiviteten
mark.övrigpåpriskompensation

lägetnackdelläge.med detta En är attfördelarnaberörtharVi ovan
Denomgivningar.vackrabrist påvissfritt och liderfullständigtinte är

frågaikonkurreraCityterrninalen kommerutformadekraftfullt att om
Å Centralpost-Ferdinand Bobergsandra sidan visaruppmärksamhet.

föruppnåskanmonumentalitet ävenvidkontor Vasagatan att stor
har konstate-gatufasad. Visammanhängandeibyggnader ingår ensom

lokalisering.dennabestämt avvisarNobelstiftelsenrat att
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Blasieholmen

Blasieholmen har, Andersson och Bedoire framhåller i sin guidesom
friaStockholms byggnader, med sitt centrala och samtidigt lägeöver

blivit platsen for bebyggelse, bostadspalats for plu-pretentiös såvälen
tokratin och exklusiva hotell Nationalmuseuminstitutioner såsomsom
och Musikaliska akademien." endast delvis bebyggdaDet utrymmet

årenmellan Nationalmusei park och Nybrokajen har också genom
institutionsbebyggelse ellerlockat olika formermånga skissa påatt av

efter-hållit undan denna mycketliknande. Staden har dock tillsvidare
användningbebyggelse på någontraktade plats från vidare i väntan av

sådan institution.internationell betydelse. Nobelcentret är en
tullhus frånfinns vackertbebyggt.Området fråga delvis Häri ettär

1910-talet. Tullhusetmagasinsbyggnader från1850-talet och två är
arki-ursprungligahar bevarat sinkraftigt ombyggt invändigt yttremen

kulturhisto-klassatsstadsmuseetbyggnaderna hartektur. De tre somav
kvalitetsklass.värdefulla högstariskt mycket näst

kan Tull-bilaga 5skissstadsbyggnadskontoretsframgårSom av
för Nobelcentret. Inybyggnadvidbevarashuset magasinen enmen

användaskanTullhusetväl på centretövrigt tomten.centret avryms
finnsdetvisarIllustrationenför exempelvis administration. storaatt

vackert lägebyggnadattraktiv imycketuppföramöjligheter ettatt en
SkeppsholmenochNationalmuseumtillför Nobelcentret. Närheten

publik-frånArkitekturmuseetModerna och poängmed ärMuseet en
synpunkt.

förhållandedetemellertidskallutnyttjande vägasEtt mottomtenav
riks-vattnet"stadens frontplatsen del utgörmotäratt somen av
medhushållninglagenkulturmiljövården enligtförintresse om

kajerbl.a. deriksintresse ingårdettaNRL. öppnaInaturresurser m.m.
kulturhistoriska intressetstenstaden.grad karaktäriserar Deti högsom

tidigarestadensplatsen minnetfäster särskilt vidsig här att om
Även stadsbildssynpunkt kanallmän sättahamnverksamhet. manur

kvartersradenbefintligafylla på denfrågetecken vid det önskvärda att
stadsrummet.och därmed förminska det öppna

samråd framförtvidföreträdare har våraStockholms stads att
ovannämnda kultur-kommunen bebyggdinte önskar tomten avse

historiska skäl.och stadsbildsmässiga
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kostnader ochSammanfattning7 om

kostnadsfördelning

kronormiljoner160-180byggkostnadertidigare angivnaUtöver om
kommerMkr20-22årskostnadensvarandeinredninginkl. mot

basutställningarkronor,miljoner8utrustningförkostnader caom
multimediaprogramochmultimediakronormiljoner50 samtom ca

till 15uppskattasPersonalkostnaderkronor.miljoner16 caom ca
årskostnadberäknathar viverksamhetenmiljoner kr/år. För omen

årskostnaden ingårintäkter. Iföravdragefterkronormiljoner14ca
forskningsinformationochverksamhetpedagogiskförkostnader
anslag.särskildamedkan finansierasdeltill visssom

100erforderligmed tomtytacitylägeTomtkostnad i är ca
0,5kostnaderadministrativakommer vissaHärtillmiljoner lcronor.

kostnaderMkrparkeringsplatser 5 samtkostnader förMkr, ev.
lokalisering,beroende påtomtmarkiordningställandeför som,av

kronor.miljonertill 21,5från 4,5kan kosta

exklu-byggnadskostnademauppskattat6.2.2avsnitthar iUtredningen
mellantillkvm00010bruttoareamedbyggnadförsive tomt omenen

inredningskostna-ingårHäriavrundat.kronormiljoneroch 180160
8utrustningskostnader påintekronormiljonerför 10der camenca

kanmuseisammanhangbasutställning ibyggamiljoner kronor. Att en
utställ-kronor/kvm000000-15kosta 10beräknasschablonmässigt

3 700avsnitt 3.2enligtutställningsytorberäknadeMedningsyta. om
kostnadernaskulleutställningar,tillfälligaförkvm500kvm, cavarav

miljoneroch 48mellan 32tilluppgåbasutställningarbyggandeför av
måstesammanhangdettaiambitionsnivåMed denkronor. upp-som

Härtill kommerklassen.den högreikostnaderna räknasrätthållas bör
ochmellan 16tilluppgåuppskattaskanmultimediaarrangemang som

ingårHäridriftskostnader.exklusivekronormiljoner17
tillkopplingmeddatanät, Intranetljud/utställningseffekter 3 Mkr,

Mkr,5bild/film/TV-skännväggarMIG,4 etc.Internet programvara
förnyelse basut-gradvisunderhåll ochförKostnadernaMkr.4-5 av

beaktas.ocksåmåsteställningarna



52 Sammanfattning kostnader och kostnadsfördelning SOU 1997:117om

Personalkostnadema för stab på 25 kan vidare uppskat-en personer
till 15 miljoner kronor år. Intäktertas vid besöksantal påettca per

400 000/år kan med utgångspunkt från erfarenheterVasamuseetsca
beräknas uppgå till miljoner20 kronor. Samtliga uppgifterca avser
1997 års kostnadsläge.

Utredningen har inhämtat följande uppgifter drifts-Vasamuseetsur
budget för 1997. Museet räknar med 760 besökare000 och har 68 per-

anställda lokalarea kvm12 540 inklusive magasin påsamtsoner en om
350 kvm. harMuseet omslutning på 41 250 000 kronorca en varav

38 750 kronor000 finansieras via intäkter statsbidrag.utöver

Vasamuseet
Intäkter utöver bl.a. uppdrag, sponsringräntor,
Entréer Mkr29
Butiksförsäljning Mkr8,2
Hyra Mkr0,95restaurang

,Vänförening Mkr1,5

Utgifter
Bevakning Mkr0,15
Städning Mkr1,5
Hyra till Fastighetsverket Mkr35
Övrig fastighetsdrift Mkr1,2
Vakttjänster bl.a.i entré MIG3,6
Utställningar Mkr5
Info marknadsföring Mkr5,6
Undervisning Mkr1,7
Försäljning 5,6 Mkr
Overhead Mkr5,6
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Nobelcenter sammanställning, generella kostnader och intäkter-
för färdigt vid nybyggnad 10 000 kvm BTAcenter exkl.om
tomtkostnader
prisläge 97-01-01, ca-priser

Kostnader Mkr
ÅrskostnadInvestering

Byggnad 140-160 16,5-18,5:
Inredning 10 1,7

i Utrustning 8 3,1
ê Basutställningar 50 5

Multimedia 12 4,7s
g Multimediaprogram 4 1

Personalkostnader/ år 15
i Drift, säkerhet, teknik 4etc.

SUMMA KOSTNADER 224-244 5 l ,3-53,3

Intäkter
Årsintäkter

Entréavgifter 16
Överskott försäljning 2
Hyra 1restaurang

INTÄKTERSUMMA 19
årskostnader,Summa 34avrundat

belopprenodling dessa till endast kostnader ochEn in-attav avse
täkter för själva verksamheten personal, etc.i centret program ger
följande tabell.



1997:1 17kostnadsfördelning SOUSammanfattning kostnader och54 om

verk-föroch intäktersammanställning, kostnaderNobelcenter -
fastighetsunderhållexkl.samheten

Kostnader Mkr
ÅrskostnadInvestering
3,18Utrustning
550Basutställningar
4,712Multimedia
l4Multimediapro gram

15Personal
4teknikDrift, säkerhet, etc.
33,174SUMMA

Intäkter
Årsintäkter

6lEntréavgifter
Överskott 2försäljning

1Hyra restaurang
19SUMMA
14,1intäkterefter avdragårskostnaderSumma av

arvodeninräknatharkronor vimiljonerpersonalkostnaderna på 15I
och tagitkapitel 4 5har ipersonal. Vipedagogiskför ochanimatörer

fysik,prisämnenadoktorandtjänster ifyrainrättandetfrågan avomupp
Nobelcentret.placerade vidoch litteraturfysiologi/medicinkemi,

ingår iochkronormiljonertill 1,72uppgårKostnaden för detta per-
pedagogiska tjänster.försonalkostnaderna

Forskningsrådsnämnden finnerkapitel redovisat4har vidare iVi att
årligamedforskningsinformationtillbidradet rimligt centretsatt

miljoner kronor. De1-2 sammantagnastorleksordningenbelopp i
forskningsinformationochdoktorandtjänsterförbidragsbeloppen

kunnadärför börintäkteravdragefterårskostnademamedför att av
miljoner kronor.2,72-3,72minskas med ca

innerstadStockholmscentrala lägensådanaTomtvärdet i somav
lcro-till 10 000uppskattaskanför Nobelcenterkan aktuella ett cavara

byggnadsdelar.omslutandelokalarea plusBTAkvrn/bruttoareanor
100tomtkostnad påinnebär dettakvmMed 10 000BTA caenomen

anslutningsavgifter.miljoner kronor exkl.
kostna-plankostnader,exploateringskosmaderTillkommande som

de valdaföroch parkeringför tillfartkostnaderder för bygglov samt
ande.följstads beräkningarStockholmsalternativen enligtär
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Generella kostnader
för plan, bygglov, grundkarta Mkr0,5m.m. ca-

parkering för anställda, 25 â 200 000 Mkr5stev. ca-
Härtill kommer för de olika nybyggnadsaltemativ utredningen när-

studerat kostnader enligt nedanstående uppställning. skallDetmare
framhållas beräkningarna synnerligen överslagsmässiga. Föratt är
Serafimerlasarettet förutses inga exploateringskostnader nedan-av
stående slag.

Vidare bör kostnader för ledningsflyttningar ochnoteras att ev. nya
ledningar inte medtagna. Sådana kostnader normalt höga vidär är
nybyggen i innerstaden.

För kalkyler bör intäktsidan uppmärksammasnärmare såäven att
kan bilda uppfattningsig hur markvärdena påverkas ochman en om

vilken drar det.part mest nyttasom av
Västra andelCity, iordningställande området Mkr4,5av av
Förmodligen tillkommer del kända kostnader, bl.a. för säker-en

hetsåtgärder bangårdsplanet.i
Blasieholmen, nyanläggning och upprustning och kajplangatorav

10,5 Mkr
Tegelbacksområdet, Järnvägsparken, gradängtrappa och del av

överdäckning spårområdet. Del angöringsgata samt gatuupprust-av av
ning 13 Mkr

Tegelbacksområdet, vid Klara upprustning kajplanvariant sjö, av
Klara sjö Mkr21,5mot m.m.

Enligt den finansieringsmodell utredningen föreslåvill skullesom
kostnadsfördelningen stat/kommun de fyra här studerade alternativeni
bli följande överslagsmässiga belopp, exkl. fastighetsunderhåll och
drift.

Staten Stockholms Stiftelsen
stad

Västra City 160-180 Mkr Mkr110 74 Mkrca ca
Blasieholm Mkr160-180 Mkr116 74 Mkrca ca
en
Jämvägs- Mkr160-180 Mkr118,5 74 Mkrca ca
parken
Klara sjö 160-180 Mkr Mkr127 Mkr74ca ca

Kostnaderna för det ombyggnadsaltemativ, utredningen stude-som
Serafimerlasarettet, vad utställningar,utrustning, personal,rat, är avser

drift och underhåll lika med nybyggnadsaltemativet. Fastighetenssamt
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storleksordningtomtvärdevilketkvm9 240BTA ettär sammaavger
ochOmbyggnadskostnadernybyggnadsaltemativen.gäller försom

överstigaberäknastillsammanskanfastighetsförvärvförkostnader
med fastig-förvärvdiskuteratdock inteharnybyggnadsaltemativet. Vi

tillräck-alternativdettafunnit ärinteberoende på vihetsägaren attatt
fördelaktigt.ligt
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förslagochSlutsatser8

innebärförslagVåra att
avlägs-trafikrampemasedanTegelbackenvidbyggsNobelcentret- 2005.årunderskeinflyttningtid kanrimliginomdettaSkernats.

tomtmarkerforderligöverlåterhyresfrittochiordningställerstaden- Stadenkronor.miljoner120värde svararUppskattattill staten. ca
kronor/år.miljoner3,4fastighetsunderhållförhärutöver om ca

med in-byggnadenuppförandetforkostnadenför avstaten svarar- Nobelcentret.tillkostnadsfrittbyggnadenupplåterochredning
miljoner160-180tillberäknasinredningskostnadenochBygg-

kronor.
medvilketverksamhetenförinvesteringarförNobelstiftelsen svarar- Stiftelsenkronor.miljoner74ambitionsnivå motsvararförutsatt

driften.helafördäreftersvarar
fårUniversitetet sär-ochInstitutetKarolinskahögskolan,Tekniska- fyrainrättaförkronor attmiljoner1,72tillsammansanslagskilt om

Nobelcentretvidplaceringmeddoktorandtj änster
Kulturhuvudstadsåret.underordnasarkitekttävlinginternationellen-

kronor.miljonerKostnad 4
framuppgiftmed taatttillsättsorganisationskommitté snarasten- tävlings-utarbetaochavtalsunderlag atterforderligtytterligare

underlaget.

alternativenmellanJämförelse8.1

ombygg-deblanddetframgårkapitelföregående attianalysernaAv
Serafi-vidklinikenMedicinskaendastundersökt ärvinadsaltemativ

Nobelcenter.förlokaltänkbar ettbedömervimerlasarettet somsom
stark prä-harbyggnadendockalternativ attär enmed dettaSvagheten

öns-motknappastbildvårdinstitution, svararl800-taletsgel somenav
till denåtergångEnidentitet.starkNobelcentretkemålet att egenenge

för-måsteutställningarnaskulle göra attrumsindelningenursprungliga
möjligheternabeskärvilketsalar,mindreantalrelativtpådelas stortett
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genomföraatt och anslåendestörre utställningsarrangemang. åOmmer
andra sidan de ursprungliga salama slås till utställnings-störresamman

skulle sådan ombyggnad medföra irreversibla ingrepp i denrum en
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Rumshöjden på i regel fyraca

exklusive installationermeter också i minsta laget förär utställ-större
ningsrum. Vidare förutsätter alternativet omlokalisering funge-av en
rande och nyligen renoverad vårdcentral.

Av nybyggnadslägena vi Nobelparken måste uteslutas dåattanser
den belägen inomär Nationalstadsparken. Utredningen finner det vara

naturlig utgångspunkt inga ingrepp i denna och dettaatt görs fleraen av
skäl det lag inte bör föratt försök till tänjning"utsättasvarav en ny
kan det främsta; exploateringsintressen i området bör därförses som
inte Utredningen konstateraruppmuntras. Stockholms stad inteatt öns-
kar medverka till ingrepp i Nationalstadsparken.

Även vad beträffar Blasieholmskajen kan invändningar riktas mot
byggnad här skulle medföraatt förminskning det kulturhisto-en en av

riska värdet riksintresse för kulturmiljövården och den stads-öppna
bilden. Stockholms stad inte detta alternativ önskvärt.ser som

En lokalisering inom det nybyggnadsområde intill Centra-
len/Cityterminalen kommer uppstå fortsatt spåröver-attsom genom
byggnad skulle Nobelcentret från kommunikationssynpunktge en
överlägsen placering. Dock riskerar komma i skymundancentret att
bland övriga verksamheter finns eller kommer etableras påattsom
platsen.

Jämvägsparken och området intill Klara sjö framstår detmot som
alternativ vunnit uppslutning de olika lägenstörst vi undersökt.som av
Läget den skrymmandeär trañkapparaten för biltrafik undanröjsom-

Stockholms förnämsta.ett Det också plats där offentligtärav en en-
tillgänglig byggnad högt arkitektoniskt värde behövs.av

Svagheten med alternativet Jämvägsparken det för närvarandeär
osäkra förhandlingsläget beträffande nedgrävning Centralbron medav
tillhörande trafikramper. Byggnadsarbeten för kan vidare förstcentret
påbörjas sedan tunneln för Centralbron byggts och rivits.rampema
Detta har Riddarholmskommittén beräknats fem år i anspråk.taav
Även alternativet Serafimerlasarettet förutsätter Landstinget villom-
medverka flyttning nuvarande verksamhet förstatt möjliggörsav-

tillkomsten lokaler. Också alternativet Blasieholmskajengenom av nya
erbjuder osäker planeringshorisont då det kan förmodasen att
invändningar kommer byggande på denna platsatt med till-motresas
hörande rättslig detaljplaneprövning. Sammantaget finner utredningen
därför inte den tidsutdräkt kommer uppstå Jämvägsparkenattsom om
väljs besvärande de kan uppståän vid andra möjligasom mer som
lokaliseringar.
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Genomförande8.2

Kostnadsansvar,8.2.1 statens engagemang

kan delasfungerande NobelcenterKostnaderna för åstadkomma ettatt
kostnader föranslutningar,kostnader för med erforderligapå tomtupp

för självaunderhåll och kostnaderbyggnaden från tillprojektering
börfrågan vilka åtagandenverksamheten. Utredningen har i somom

med Stock-haft överläggningarankomma olikapå de intressentema
ordförande, ochkommunstyrelsensholms stad, representerad av

internationellttillkomstenNobelstiftelsen. staden innebärFör ettav
lokalise-tillgång. MedutomordentligNobelcenter Stockholmi enen

ocksåförorda, kommerJärnvägsparken, vi villring till centret attsom
påbidra till de viktigaste stadspartierna sättrustas ettettatt somuppav

nuvarandeexponerade stadsrums krav. Dendetta mycketmotsvarar
olönsamsåväl oestetiskskrymmande trafikapparaten somvara ensynes

tomtmark.användning dyrbarav
internationelladetangeläget Nobelpriset idel detFör är attstatens

tilllika starkt knyts Sve-medvetandet fastare dag eller åtminstoneiän
Sverigebilden.effekter på Dehandlar såledesrige. Det genom-om

vetenskapssamhället ochföreträdare förhaft medgångar utredningen
inriktningdenhar ocksåSvenska Akademien övertygat att somom
stärka intressetbetydelse förhaföreslås få kommer attatt storcentret

ochforskningnaturvetenskapligframtidsinriktadoch förståelsen för en
skapandetkreativaoch detliksom för litteraturendess förutsättningar,

isamtal bedömer viledning dessajfr kapitel 4. Med att statenav
fastabyggnaden med dessuppförauppgiftenbör sigprincip påtaga att

fastighets-böra anförtros Statensnaturligeninredning. Uppgiften synes
institutioner.liknandeför mångalokalansvaretverk i dag harsom

ochverksamhetenföruppgiftNobelstiftelsen har sin attsett svarasom
kostnaderna för denna.

och ägandeförvaltningför fortsattflera möjligheterföreliggerDet
tal. Vaddem komma påkan tvåtomtmark.byggnad och Närmast avav

densedan hyraden förkanförst beträffar byggnaden utäga attstaten
sådant falliframgårHyreskostnader börtill stiftelsen. ovansom

lik-symboliskt beloppförmed undantagdebiteras stiftelsen, ettev.
hyresavtalNordiska Ettför exempelvis Museet.nande det utgårsom

avtalet börstiftelsen.tecknas med Avmed sådant innehåll bör även
ikläder alla kostna-huvudman sigstiftelsenklart framgå att som ensam

till denna intestatsbidrag övrigtvarför ider för själva verksamheten
omedelbart avskriverinnebärkan förväntas. Konstruktionen att staten

dockmöjlighet,inredning.byggnad och Ensin investering i somannan
särskildkommun bildarochutredningen vill förorda,inte är att stat en
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stiftelse eller bolag och förvaltar byggnaden med i övrigtägerett som
lika hyreskonstruktion i det första alternativet.som

Vad sedan beträffar tomtmarken bör Stockholms stads insats för
tillkomsten Nobelcentret kunna bestå iordningställa till-i ochattav
handahålla mark inklusive fördyradeparkering. åtagandet bör ingå deI
byggkostnader kan uppstå på grund Nobelcentrets byggnadattsom av
medverkar till önskvärd överdäckning kvarstående delar tra-en av av
fikapparaten vid Tegelbacken kostnader för omläggningsamt ev. av
befintliga ledningar. torde kunna förvänta sig stadenMan även att sva-

för underhåll förbyggnad fast inredning och alla kostnadermestrar av
upprättande detaljplan för bygglov- och plankarta.samtav

Kostnadsfördelningen mellan skulle till följd dennaparterna av
modell och enligt den kostnadsberäkning kapitel bli föl-gjorts i 7som
jande: för160-180 miljoner kronor byggnad och inredning;staten
staden 100 miljoner kronor för exklusive administrativa kostnadertomt
och följdkostnader beroende svårigheter på den valda byggplatsenpå

2% bygg- och inredningskostnadema eller 3,4 miljonersamt av ca
kronor/år för underhåll stiftelsen 66 miljoner kronor isamt

fastighetsunderhåll.investeringskostnad driftskostnaderna utöversamt
Dessa driftskostnader har efter avdrag för intäkter beräknat kommavi

till miljoner kronor/år. Dock föreslår Tekniskauppgå 14 viatt attca
högskolan, fårKarolinska och Stockholms Universitet iInstitutet
uppdrag med placering vid Nobelcentretinrätta doktorandtjänsteratt

den publikainnehavare skall ha till uppgift medverka iattvars
Alfred Nobelprogramverksamheten doktorand för varje in-en av-

stiftat förprisämne belyses Kostnaden dettai ärnärmare centret.som
Vidare har430 000 kronor/år och eller miljoner kronor/år.tjänst 1,720

forsk-Forskningsrådsnämnden ställt utsikt årliga bidrag tilli centrets
ningsinformation kronor.storleksordningen l-2 miljoner Insatseni
från kostnader försida skulle därmed angivnautöverstatens ovan
byggnaden kronor föruppgå till åtminstone miljoner3närmare pro-

minskargramverksamhet och forskningsinformation vid Dettacentret.
den budgeterade verksamhetskostnaden med vårt förslag annarssom
skulle åvila Nobelstiftelsen motsvarande belopp.med

8.2.2 internationell arkitekttävling nödvändigEn är

Nobelcentrets betydelse förutsätter tidigare byggnad medsagtssom en
Ävenmotsvarande arkitektoniskt värde. det läge vid Tegelbacken intill

Stadshuset och Riddarfjärden utredningen förespråkar kräversom en
byggnad Kulturpolitikhög kvalitet. har i propositionenRegeringenav
SOU 1996/97:3 driva frågor kvalitetförklarat den iattatt avser om
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arkitektur och design i statligt byggande med hög ambitionsnivå dären
i det byggandet skall föredöme. Som regeringenstaten utgöraegna

konstaterat förutsätter detta medveten upphandling arkitekt- ochen av
formgivningstjänster i syfte bästa möjligauppnå kvalitet. beprö-Ettatt

finna god arkitektonisk lösning byggnadsuppgiftsättvat att ären av en
anordna väl förberedd arkitekttävling. Utredningen förordaratt en en

sådan tävling föreslåroch intressentema Nobelcenter, dvs.iatt ett
Nobelstiftelsen huvudman för verksamheten och staten/stadensom som
huvudman för byggnaden, ställning till frågan. arkitekt-Ensnarast tar
tävling skulle, förutsättningar för högsta möjliga kvalitet iutöver att ge
lokalutfommingen, fokuseraockså på arkitektemas centrala roll för
stadsplanering och byggande linje med riktlinjerna fastlagdai i den
kulturpolitiken. Enligt upphandlingsdirektiv och lagenEU:s om
offentlig upphandling LOU skall sådan tävling utlysas helainomen
unionen. tävlingEn detta slag kan förväntas samla mycketett stortav
antal tävlande. jämförelseSom kan tävlingen Modernanämnas att om
Museet i Stockholm, endast nationell tävling med några sär-som var en
skilt inbjudna utländska arkitekter, lockade tävlande. Till den200över
internationella tävlingen Akvarellmuseet förslag.kom 400närmareom
Med hänsyn till den tidsutdräkt detta kan medföra finns möjlighet att
minska juryarbetet eftersätta kvalitetslqaven inledautan att attgenom

med s.k. prekvaliflcering. innebär alla intresseradeDet attprocessen en
i första kanomgång anmäla intresse och därvid lämna referenser tillen
tidigare byggnadertävlingar, uppförda motsvarande slag etc.vunna av
Det finns dettai sammanhang ingen anledning inskränka deltagan-att
det i prekvalificeringen till endast EU-medborgare. kanMan även, som

fallet vid tävlingen Moderna kombinera allmänMuseet, täv-var om en
ling med inbjuden där välrenommerade inbjudsvissa arkitektkontoren
deltaga arvode.mot ett garanterat

vikt för lyckadAv tävling prissumman ochstor är ersätt-atten
ningen till särskilt inbjudna tillräckligt för locka kvali-högtsätts attev.
ñcerade deltagare. Vi har erfarit bör uppgå tillprissummomaatt
åtminstone miljon kronor och ersättningen till exempelvis 6-8atten
särskilt inbjudna bör beräknas administration900 000-l 200 000. För

pristävlingen, bör anförtros Fastighetsverket, bör lika högav som en
prissumman Härtill kommer kostnader föravsättas. ut-summa som

annonsering, tävlingsmaterialetöversättning till engelska, publika-av
tion priset, offentliga utställningar resultatet till beloppetc. ettav av

inte bör understiga kronor.800 000som
Det väsentligt tävlingen från realistiskt och välutgårär att ett

genomarbetat beslutsunderlag. Avtalsunderlag beträffande markupp-
låtelse och kostnadsfördelning måste fram, grundade djuparepåtas en
analys byggplatsrelaterade kostnader. Detaljplanfrågor måste penet-av
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tävlingsunder-fullgottHärtill kommer utarbetande i övrigtettavreras.
lag.

särskildunder hösten börsådant underlagframtagandeFör ett enav
Nobelstiftelsen,med förorganisationskommitté tillsättas representanter
förordade loka-Banverket om denStockholms stad, ochSJ av oss

fastighetsverk och Kulturdepartementet.liseringen välj s Statenssamt

förslagUtredningens8.3

fördelatocharkitekttävlingnybyggnad,Om8.3.1

kostnadsansvar

förolika alternativföregåendeUtredningen har i det presenterat en
detStockholm och har funnitNobelcenter ilokalisering över-attettav

vid Tegelbacken inuvarande trafikområdelägset bästa läget inomär
enlighetnuvarande trafikramper ifrånStockholm sedan detta rensats

tillkomstenstad. Viutförda Stockholmsmed studier inom att avanser
välbelä-skänkaplats förutomNobelcenter på denna centretattett en-

skullemonumentala kärnastadensoch plats i ävenrepresentativgen -
bebyggelsestadsbild ochstadsrummet återgesmedverka till att somen

Riddarholmenvid mittemotframträdande platsdess vattnetmotsvarar
Tegel-vidNobelcentret byggssåledesföreslåroch Stadshuset. Vi att

nuvarande trafikrampemadedock påbacken. förord byggerVårt att
möjliga tid.avlägsnas kortastinom

förprojektetsig iföreslårVi attatt staten svaragenomengagerar
Nobelstiftelsen. Vihyresfritt tillöverlåtsbyggnadenuppförande somav

tillkommaskulle kunnarealistisktdethar således funnitinte centretatt
Överlåtelsen verk-villkorske påbörstatsutgifter.stånd ökade attutan

verksamhetsidén.beskrivnaenligt den härhuvudsaksamheten bedrivs i
för uppfö-uppdragfastighetsverk iföreslårVi Statens attatt svarages

arkitekt-internationelldetta föregåsbyggnaden ochrande att av enav
Nobel-stad ochmed Stockholmssamverkantävling anordnas isom

genomförasochlämpligen utlysasstiftelsen. tävling kanDenna ensom
förslagKulturhuvudstadsåret Vårt1998.del verksamheterna underav

för-inslag iNobelcenter förs ininnebär tillkomsten ettatt ett somav
Cent-fråga nedgrävninghandlingarna mellan och kommun istat avom

Riddarholmskommitténs förslag.ralbron enligt
Stockholmsförhandlingar medföreslår särskiltVi upptaratt staten

delsNobelcentretmedverkan tillkomstenstad stadens i genomavom
kostnads-tomtmark, dels fråganfärdigställandeupplåtelse och omav

enlighetavgifter ibygglovskostnader och liknandeför plan- ochansvar
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med vad utvecklats under avsnitt 8.2.1, dels fastig-närmaresom
hetsunderhållet.

Vårt förslag innebär följande kostnadsfördelning mellan panema:
160-180 miljoner kronor för byggnad och inredning;-staten

staden 120 miljoner kronor för tomtmark och anslutnings-,-
bygglovs- och plankostnader, kostnader för markarbeten plus
kostnaden för fördyrade konstruktionskostnader den valdapåev.
byggplatsen, vidare kostnaden för fastighetsunderhåll beräknat till 2%

bygg- och inredningskostnadema eller miljoner kronor/år,3,4av ca
samt

stiftelsen miljoner74 kronor investeringskostnadi drifts-samt-
kostnaderna fastighetsunderhåll. Driftskostnaderna har efterviutöver
avdrag för intäkter beräknat till 14 miljoner kronor/år.ca

Vi föreslår Fastighetsverket i uppdrag under Kultur-att attges
huvudstadsåret 1998 och genomföra internationell arki-arrangera en
tekttävling ritningar till Nobelcenter och 4 miljoner kronorett attom

för detta ändamål under budgetåret. framtagande full-avsätts För ettav
tävlingsunderlag under hösten föreslår vi också särskildgott att en

kommitté tillsätts med för Stockholms stad, SJ,snarast representanter
Nobelstiftelsen, fastighetsverkStatens och Kulturdepartementet.

föreslårVi Tekniska högskolan, Karolinska ochInstitutet Uni-att
versitetet får i uppdrag inrätta doktorandtjänster med placering vidatt
Nobelcentret och med uppgift medverka i programverksamhetenatt -

doktorand för och de Alfred Nobel instiftade pris-vart etten av av
belyses i detta ändamål bör beloppämnena Förnärmare centret. ettsom

på 1,72 miljoner lcronor/år budgeten för högre undervisning.iavsättas
Beloppet baserat på årskostnad kronor dokto-430 000är en om per
rand/år och tjänst för vardera de fyra fysik,prisämnena kemi,en av
fysiologi/medicin och litteratur. Beviljas detta minskas Stiftelsens ovan
uppgivna kostnader med motsvarande belopp.

8.3.2 Får Nobelcentret någon betydelse för

jämställdhet, regionalpolitik och

brottslighet

Naturvetenskap tradition vetenskap till skillnad frånär av en som
humaniora tilldrar sig intresse från huvudsaki NobelcenterEttmän.
kommer därför likheti med tekniska kunna attraheraattmuseer en
manlig publik. kanMan därmed förvänta sig kommeratt centret att
medverka till jämnare könsfördelning bland besökare på ochen museer
andra kulturinstitutioner i huvudsak visat sigen grupp som annars-
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beskrivnamed den härNobelcenterdomineras kvinnor. Men ettav
kvinnortematiskt kunna intresseraocksåverksamhetsidén kommer att

i kul-och insattaämnesövergripandeblir etteftersom presentationerna
har enligtforskareKvinnligasammanhang.och socialtturellt
förmanligaintresse ämnes-Forskningsrådsnämnden visat änstörre

dännedkanNobelcentretforskning.tvärvetenskapligövergripande och
tillgäller tillgångjämställdhet vadför ökad veten-få betydelsestor

sti-forskningvetenskapligförförståelse samtskapsinfonnation och
naturvetenskapligaväljautsträckningökadkvinnor imulera attunga

utbildningar.
utnyttjandet IT,medförhåller det sigannorlundaDelvis somav

infonna-roll ispelaskallverksamhetsidén centretsenligt storen
gällervadförsprångskaffat sighartionsverksamhet. Hittills ettmän

angelägetinfonnationstekniken. Det är attdenutnyttjandet nyaav
informationsbasemauppbyggandetvidskillnad observerasdenna av

tröskel-hemsidor såhemsida eller attoch utformningen centretsav
reduceras.möjligaste måneffekterna i

lokalise-direktivmed sinaenlighet centretföreslår i attUtredningen
kulturinstitu-dominansenSåledes kommerStockholms city.till avras

kulturcentrumlandetsrollstadensöka ochhuvudstadentioner i att som
ochnationellaförväntadedentilldra sigförstärkas. Lyckas centretatt

Stock-tillbidradetkommeruppmärksamheten attinternationella att
IT-verk-planeradeökar.företagsetablering Denförholms attraktivitet

till-nobelprisämnenakunskapendockkommersamheten göraatt om
regionalt utjäm-tillmedverkadärmedlandet ochhelagänglig över en

kunskapsspridning.nande
utredningarstatligamed allalikhethaft iharUtredningen att --

ochanalysföregåsfram skallläggsförslagbeakta alla enatt avsom
för detochbrottslighetenföreffekternainnehålla beskrivning aven
påkanbelysningsådan göras ettarbetet,brottsförebyggande enom

studerahaft-utredningenuppdrag attMed detmeningsfullt sätt. som
Nobelcen-ståndfå tillförsamverkansformer ettochförutsättningar att

Utred-meningsfull.skulleanalyskan det inte attter varaanses en-
frågan.vidare ifördjupa sigvalt intehar därförningen att
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Bilaga l

Dir.Nobelcenter iEtablering ettav
1997:23Stockholm

regeringssammanträde den januari 1977.Beslut vid 30

Sammanfattning uppdragetav

Nobel-etableringför utredatillkallassärskild utredareEn ettatt en av
Utredaren skalli Stockholm.center

verksamhetsinriktningen,övergripandebeskriva den-
samrådprojektet iiförslag till statenspresentera engagemang-

med Nobelstiftelsen,
lokalisering,förförslag olika alternativlämna på-

altema-respektiveförekonomiska konsekvensernaanalysera de-
finansiering för dessa,och föreslåtiv

ochför de olika alternativentidsramarange-
kansamverkanoch densamarbetsformerbeskriva de som-
kanutbildningsaktivitetermed kultur- ochkomma till stånd som

Nobelcenter.anknytas till ett

Bakgrund

ochNobelstiftelsen år 1993väcktesTankarna Nobelmuseumpå ett av
lämnades till regeringenfråganöverläggningar iframställning omen

denskrivelse 26ytterligare iutveckladesden december och19945 av
skulleambitionenprojektplanemafebruari Enligt1996. att museetvar

nobelpriset år 2001.hundraårsjubileetstå klart vid av
internationell uppmärk-ochNobelprisen Sverige Norge storenger

vadområdena och ioch kulturellavetenskapligasamhet på de avser
speglingoch nutidahistoriskaNobelprisensarbetet för freden. av
kopplingengränsöverskridandeliksom denvetenskap och utveckling

slagkraftig ochinternationelltoch humanioramellan naturvetenskap är
bas förpublikintressetilldrabör kunna sig utgöraavsevärt samtett en

exponeringutbildningsaktiviteter. Enomfattande kultur- och pennanent
ämnesområdenoch de olikafokuserad nobelprisen, pristagarnakring

till ökat intressestimuleraockså kunnabördessa ettrepresenterarsom

17-11053
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för vetenskap och kultur. NobelcenterEtt i Stockholm kan utvecklas till
viktig institution för internationellt utbyte på de berörda områdena.en
Flera olika förslag och alternativ till lokalisering Nobelcenterettav

har översiktligt diskuterats. väsentligt samlat klarläggaDet för-är att
och nackdelar hos olika alternativ för därigenom skapa tillförlit-att ett
ligt och komplett beslutsunderlag.

Uppdraget

särskildEn utredare tillkallas för utreda etablering Nobel-att etten av
i Stockholm. Utredaren skall bakgrund bl.a. Nobelstiftel-center mot av

för Nobelmuseum beskriva den övergripande verk-ettsens program
samhetsinriktningen och lägga förslag till istatens engagemang pro-
jektet. Därutöver skall utredaren kartlägga vilka funktionerandra på
kultur- och utbildningsområdena skulle kunna inkluderas i ettsom
Nobelcenter. Vidare skall former för sådan samverkan beskrivas. Verk-
samhetsinriktning och förslag till innehåll skall ligga till grund för en
analys lokalbehov och andra förutsättningar såsom personalbehovav
etc.

Utredaren skall olika alternativ för lokaliseringpresentera etten av
Nobelcenter i Stockholm och därvid de faktorer kanöverväga som vara
avgörande för verksamheten, såsom läge, representativitet, kostnader
och finansiering. Såväl möjligheten till utnyttjande befintliga lokalerav

uppförande byggnad bör analyseras.som av en ny
Till alternativ fogasvarje skall redogörelse för de samlade eko-en

nomiska konsekvenserna förslaget förslag till såväl kort-samtav som
långsiktig finansiering. förTidsramar genomförande alternativenav
skall redogörelsen skall klart framgå vilkaI intressenter, utöveranges.
Nobelstiftelsen, respektive förslag och hurberördaärsom av ansvars-
fördelning och skall fördelas. skallåtaganden Utgångspunkten attvara

åtaganden medför ökade statsutgifter.intestatens

Arbetets bedrivande

Utredaren skall utarbeta förslag i samråd med Nobelstiftelsen.
Arbetet skall bedrivas kontakt med dei myndigheter, institutioner

och övriga krävs för skalluppdraget kunna fullgöras.attsom
Utredaren skall arbete beaktai sitt regeringens generella direktiv om
redovisa regionalpolitiska konsekvenser 1992:50,att prövaattom

offentliga åtaganden l994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaattom
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för brottslig-aspekter 1994: och redovisa konsekvenserna124 attom
heten och det brottsförebyggande arbetet 1996:49.

Redovisning uppdragetav

denArbetet skall avslutat och till regeringen 30senastrapporteratvara
maj 1997.

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

Programskrifter från Nobelstiftelsen
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Ytterligare tankar kring Nobelmuseumett

Inledning

Detta material skall fördjupning det tidigare presenteradeses som en av
häftet "Tankar kring Nobelmuseum. detta innehållsligIett gavs en

för hela uppläggning, så långt detta låter sig görasmuseets närram nu
lokalfrågan löst.inte är

Denna fördjupagång vill vi de svåraste delarna, nämligen pris-
Frågan alltså hur skall i och hurämnena. sigär ämnenapresenteraman

de skall anknytas till olika priser. Vi har inte här föremål har isom man
konventionellt åtminstone alls utsträckning.inte iett museum, samma

Vi måste själva i utsträckning skapa materialet. skiljerDessutomstor
sig karaktären mellan de vetenskapliga och de kulturella Somämnena.
vägledning vårt arbete ställer olika mål, elleri vi ambitionsnivåer.upp
Dessa kommer förmodligen preciseras och förtydligas underatt resans
gång.

vill sådana mål eller ambitionsnivåer kännsHär vi någranämna som
aktuella.

Problematisera inspireraoch

Vi vill formulera frågor, problematisera och inspirera det vigenom
ställer formulera frågor, definierar vi viktigaGenom intressantaut. att
problem. hur sådana problem har lösts, viGenom visaatt presenterar
förklaringar.

fråga de vill skapa kontakt mellan fors-I vetenskapliga prisen viom
karna och allmänheten. skall föreställning kons-Museet en omge oss

utforska.ten att
Kulturprisen kan ochockså handla problematisera in-sägas attom

spirera plan. litteraturen mänsklig erfaren-på gestaltasIett annatmen
het, bygger på livsproblem, moraliska frågor eller estetiska upple-som
velser. Fredsprisen kommer för människors lidande ochur engagemang
nöd.

Illustrera informeraoch

Utställningama skall illustrera och vetenskapligskeendenprocesser av
och kulturell pedagogisktpå och konstnärligt kanDetsätt.art ett ut-
tryckas populärvetenskap kulturförmedling.ellersom som
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iblandpå flera plan,Populärvetenskapen skall utvecklas stegvis
skall kunnabyrålådor. Besökarensymboliserad byrå med mångaenav

därbyrålådor ochdravidare kunskapsprocesseni att ut nyagenom
information.finna ytterligare

aspekter kan be-mångfaldKulturfönnedlingen skall somge en av
moralisksamhällelig,fredsarbetet, historisk,lysa litteraturen eller av

eller estetisk art.
utställning-betyderlevande museum. Detskall ettMuseet attvara

programverksamhet, såsomomfattandeskall kompletteras av enarna
tillfälligamusik, film ochföreläsningar, uppläsningar,visningar, teater,

utställningar.

Diskutera och aktualisera

skall inte barahus. Vioch kulturensskall vetenskapensMuseet ettvara
blir.vadvad ochocksåberätta vad varit ärutan somsomom som

och dis-skall vivetenskapliga prisensamband med deI provocera
skall för-teknik. Vinaturvetenskap ochförhållningssätt tillkutera vårt

naturvetenskapattityder ochschablonartade Visasöka ändra på ävenatt
skolan.samhället och i Veten-kultur, ioch teknik står för typ aven

lösaständigtarbetar förlösningarskapen har färdigainga att pro-men
blem.

och ak-diskuterandetill detlitteraturenlika lätt anknytaDet är att
ochkärlekenfrågorspeglar evigatuella perspektivet. Litteraturen om

tillvaron.främlingskap idöden, liksom aktuella frågor om
sambandprisområden ibelysa allakanTvärvetenskapliga teman

och debattämnen.med aktuella samhällsfrågor

källor."hämtar inspirationoch konstnärerVetenskapsmän sammaur
Boston.iBemie Zubrowski vid Barnens museum

Fysik

sig tilleller gissaskall kunnakommer in i attNär rummet semanman
placeradecentraltdenframför alltdet fysikrummet.just Dettaär genom

mikrokosmos.till Dennamakrokosmosskulpturen mobilen Från
storlek demed olika inomobjektsymboliskt någratänkt Visaär att upp

och minstaskiljerstorleksordningarcirka 40 störstanaturenssom
mobilen finnscentrala skulpturenArrangerade kring denstrukturer.
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tillhand anknyterförstaiharolika Dessautställningens öar. teman som
olikadepåspecifika Nobelpris, öarnatillochfysiken inte sam-men

allainformationoch vissreferenserhittakunnaskall ommantagna man
möjlighetfysikteaterNobelpris. Endel andraochfysikprisen geren

tillanslutningsalong.digital Iochdemonstrationerför föreläsningar,
Ioch arkiv.bibliotekfaktarum,finnssjälva utställningen samman-

få relevantaendast någrautrymmesskälkannedanställningen av
anges.Nobelpris öper

ü och synsättFysikens metoder

observa-fysikeninomhurpopulärtdennaPâ ö presenteras genomman
och ordnaromvärldvårkunskapersamlar inoch experimenttioner om

ochmodellerl fysikaliska begrepp,hjälpmeddessaoch sammanfattar av
omfat-förgeneralplanbilda ettkanteorier. Teorierna sortssägas en
snabbtmycketförrådkunskapsförråd, växtfysikaliskttande ett som
åskåd-kunnaskulleårhundrade. Dettaförsta t.ex.under Nobelprisens

uppfinningarochupptäckteralla dedärfysikkartaliggöras genom en
teorikontinen-olikapåplaceratsfysikNobelpris imedbelönats utsom

fysikalisktillväxtenexponentielladenvisaEtt sätt attannat avter. vore
avspeglartillväxtl900-talet. Dennatidskrifter, underspecielltlitteratur,

Nobelpristagarnaartiklarvetenskapligaantaletidessutomsig somnog
själva har publicerat.

Fysikens lagar

innefattande bl.a.bakgrundhistoriskdelsgäller detHär att enge
besökarendels ledaelektrodynamik,MaxwellsochmekanikNewtons

Existerandegeneraliseringar.ochutvidgningarl900-taletsgenom
tillförupptäckterexperimentellaoftautvidgasfysiklagar attgenom

härnaturligtdetresultat. attoväntade Detta görkunskapsförrådet
förochteoriarbetenbåde förNobelprisbelöningar,anknyta många

här inkommernaturligtPå sättundersökningar.experimentella ett
påvisandeexperimentellt1925Franck och Hertzpristagare avsom

ochSchwingereller Tomonaga,atomerienerginivåerkvantiserade
kvantelek-kallasden teorigenombrott inom1965Feynman som

trodynamik.
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Fysikens krafter

Presentationen gäller framför allt de fyra grundläggande krafter isom
dag räcka till för beskriva gravitation, elektromagne-att naturen:anses
tism, den kärnkraften och den starka kämkraften. Ett sätt attsvaga

istrukturera materialet på denna genomgåendeö är latt temasom
Ibeskriva hur mindre kända krafter kan studeras lde förloppnär stör som

i bestäms kända krafter. detHär anknyta tillstort att t.ex.av mer passar
Nobelprisen till ochLee brottYang 1957 naturliga symmetrilagarmot
vid radioaktivt sönderfall till Hulse och Taylor 1993samt
dubbelpulsar visar effekter gravitationsstrålning.som av

Synligt och osynligt ljus

Genom utnyttjande modern laserteknologi kan denna del utställ-av av
ningen bli de spektakulära. beskrivs den elektromagne-Hären av mer
tiska strålningen och några dess många tillämpningar. kanDessaav

inom radioastronomi t.ex. våglängd i cm, holografit.ex. vara
laserljus med våglängd mikrometeri och röntgenfysik våglängd i
nanometer. Ljusets våg-partikeldualitet åskådliggörs och eventuellt tas

optik Ett antal Nobelpris kan knytas till dennaäven ögats stortupp.
Ryle och Hewish radioastronomi,1974 Gabor 1971 holografit.ex.

och Siegbahn 1981 röntgenfysik.

Partikelströmmar och strömpartiklar

Denna beskriver hur fysiken lärtinom sig utnyttja laddadeö man par-
tiklars rörelser partikelströmmar för utforska mikrokosmos,att men
också hur fenomen supraledning upphov till helt för-gettnya som ny
ståelse s.k. kvasipartiklar strömpartiklar under vissa extremaav som
förhållanden sköter laddningstransporten. det gäller partikelström-När

allmänheti kan anknyta Nobelprisen till Lenard 1905t.ex.mar man
katodstrålar den utnyttjadeRöntgen och Charpakäventypav som
1992 multitrådsdetektor för laddade partiklar. det speciellt gällerNär
supraledning priset till Bardeen, Cooper och Schrieffer 1972 själv-är
skrivet teori för supraledning innefattande elektronpar.strömmar av

Materiens bestårstruktur Vad allt av

Här materien från de innersta kvarkama och gluonerna,presenteras
atomkämans nukleoner och elektronemasöver skalstruktur, den
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kondenserade materiensmolekyler och denkemiska bindningen i
Även kanvätskor och fasta kropparhosstruktur. egenskaper gaser,

med fördel kanmikronivå. Nobelpristagareingå och förklaras på som
elektronensbestämningMillikan 1923knytas till denna ärö t.ex. av

ochför polymerermikroskopisk teoriladdning och de Gennes 1991
vätskekristaller.

gåtorFysikens

härfysiksåtillvida denspeciell ännuDenna presenterasö är att som
Nobelpris.med någrabelönatsfunnit form och intesin slutgiltiga ännu
starka ochförenar densökandet efter teoribeskrivsHär t.ex. en somi

GUT ochUnified Theory"Grandväxelverkanden elektrosvaga il en
i ofTheory Every-gravitationinnefattardess generaliseringäven som

metoder kan kommamatematiskamycketthing TOE. Moderna och
speciellt intressantutställningen blirdelbeskrivas här. attDennaatt av

följa ZOOO-talet.in på

:vara uQlvmwøâq

MM-YSIKQNJ aou..

SYNl-Mroai uumutter

I ç /marW i
WuøfewaøuguavO
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Kemi

Teori och metod

Kemi grundläggande vetenskap påär och molekylär nivå.atomären
Kemiforskningen söker problemsina inom följande områden. Nobel-
prisen i kemikan på naturligt identifieras med något dessasättett av
områden.

Molekylär och samverkan: byggstenarmateriens ochatomär0
arkitektur.
Analys, struktur, egenskap och funktion.0
Kemiska transfonnationer, reaktionsmekanismer kontrolloch0 av
kemiska reaktioner.

Kemin den vetenskap, söker förklara olika malcroskopiskaär som
egenskaper i molekylemas struktur, växelverkningar ochtermer av
omvandlingar. kanDet materials egenskaper och ämnesett ettvara
reaktivitet eller levande funktionorganisms följaktligenDet är etten -
vittomspännande forskningsområde sträcker från fysiken tillsigsom
biologin.

Kemin har utvecklats och fortfarandeutvecklas mycket snabbt.
Detta gäller dess betydelse inom många andra naturvetenska-även av

områden. områden oftastDessa har inte kemi benämningar.i sinapens
Detta gäller gränsområden till fysik, materialvetenskap, biologit.ex.
och medicin.

Med hjälp kraftfulla experimentella och teoretiska metoder häm-av
tade från fysiken har vi i dag rad möjligheter eller beräkna"seatten
vad sker i och molekylemas förutsägavärld. Vi kanatomernassom
små molekylers elektronstruktur, hur de kommer med andraatt reagera
molekyler och deras samverkan med ljusenergi. börjar också fåVi
detaljerad insikt kring komplexa molekylära skeenden och strukturer
hos de j ättemolekyler livets maskineri.utgörsom

Det molekylära tänkandet har fått ökad betydelse rad förien en
människan viktiga sammanhang, från skapandet material tillav nya
förståelsen medicinska problem och framställandet läke-av av nya
medel.

Kemin förknippas ibland med giftutsläpp och skador miljön.på Det
emellertid kemiskajust kunskaper nödvändiga förär är attsom upp-

täcka, förstå och motverka de miljöeffekternegativa bosättningarsom
och industrier upphov till.ger

De två decenniemas landvinningar molekylärbiologininomsenaste
har lett till fantastiska tillämpningar inom genteknik och bioteknik som,
hoppas inom framtid, ska resultera revolutionerandeiman, en snar
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baserade molekyleroch påmetoder medicinsk diagnostik terapi,inom
materialområdetOcksåskräddarsydda specifika funktioner. inomför

elektron- ochegenskaperhar ökad förståelse på molekylär nivå somav
för viktigaväxelverkanoch molekylärenergiöverföring, katalys öppnat

Verkstadsindustrielektronik- ochtillämpningar såväl inom somnya
inom kemisk teknologi.

fortsätta taktkommer inaturvetenskapenMolekylariseringen attav
kemiskakomplexagrundläggande förståelsemed tillväxten vår avav

supramole-dynamik ochkemiskmalqomolekylär kemi,systern, t.ex.
fortfarande litenområdenkunskap dessakylär kemi. Vår inom är men

utveckling.fortsatt intensivantyderden grund, vi står på, ensom nu
därmedoupptäckt ochområdedetta komplexaDet inom out-ärmesta

och här fordrasintellektuella utmaningarligger keminsnyttjat Här
datateknik ochAvanceradskallför insikt nås.mycket insatser attstora

förutsägamöjligheteröka vårainformationsteknologi kommer attatt
beteende.molekylära systems

metodik, vil-kraftfullmyckenhetkeminFrån fysiken hämtar aven
överföring kommerarbetssätt.ket har revolutionerat kemins Denna att

alltdatorermed utnyttjandefortsätta kemisk teoriprövninggöraatt av
följd.specialiseringmed ökadkraftfull kritisk,och sommenmer

gränsvetenska-och desskeminförutsättning för framsteg inomEn
Vår för-analytiska kemin.syntetiska ochdenutveckling inomärper

förbättrats.starktmolekyler harkompliceradealltmermåga göraatt
Ännu behöver baraområde. Videttadock mycket inomåterstår göraatt

och selektivaeffektivafantastiska exempel påsnegla på de synteser,
kemin haranalytiskanaturliga biosyntessystem. Denfinnervi isom
och spelarkemiforskningexperimentellframgångsrikbetydelse förstor
och miljö-ekologimedicinsk forskning,dessutom central roll inomen

forskning.
keminssker dag inomutvecklingen i gräns-spännandeDen mest

gränsområdeninombiologi.områden fysik och Framsteg motmot
perspektiv.oanade Itidigarematerialkeminfysiken såsom inom öppnar

ochanalysteknikkemisktackoch biologiska. fenomen,med att vare
exakta moleky-förståsbeskrivas och iökande grad kanteori i snabbt

molekylär-den s.k.framsteg inomspektakulära gjortslära hartermer,
medicin,kopplingen till livsprocesser,den starkabiologin. minstInte

kemigränsområdet mellanbioteknik och ekologifarmakologi, gör att
betydelse.ökaoch biologi kommer iatt
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Kemi för samhällets behov

harKemin central betydelse för samhällets behov och utveckling.en
Kemins bidrag har särskilt betydelse inom följande för mänsklig-stor
heten viktiga områden, här redovisas rubrikform.i Mångasom av
Nobelprisen i kemi kan inom för dessa rubriker.presenteras ramen

Materialområdet

Utnyttjandet mineraler, metaller, biomaterial;naturresurserav nya
material med egenskaper styrka, seghet eller elasticitet; mate-som nya
rial för höga material med elektrisk ledningsfönnågatemperaturer;
b1.a. supraledare och halvledare; elektriskt isolerande material; mate-
rial för vänneisolering, infonnationsöverföring och förpackning; biolo-
giskt nedbrytbara material; ytbehandling; färg och lack.

Energiförsörjning

Nya metoder lagra och omvandla energi; fotoceller; bränsleceller;att
fotosyntes; förbränning.

Livsmedelsförsörjning

Ökad produktion inom de areella näringama jordbruket kontroll och
bekämpning skadedjur och mikroorganismer; kost och hälsa; vita-av
miner och andra essentiella näringsämnen; naturliga gifter och deras
egenskaper; och smak; konsistens; vidareförädling.arom

Processer för produktion produkter och materialav

Nya enklare och billigare metoder för framställa nödvändigaatt pro-
dukter och material; material- och energibesparande processer; nya
miljöanpassade processer.

Hälsa och sjukvård

Livsprocessemas kemi; läkemedel; kemiska hälsorisker.
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Miljö och naturvård

ochoch kontroll de kemiska komponenterna i inreMätning yttreav
jord, berg-miljö; modeller för komplexa kemiska ekosystem vatten,

långa tidsperspektiv.grund eller luft ifrån mycket korta till mycket

Fysiologi medicineller

KarolinskaNobelförsamlingen vidarbetsgrupp,Den utsettssom av
utformningenförslag tillInstitutet, framlägger här i korthet sina av
deltänktNobelmuseets medicinprisdel. Den veten-är ettsom en av

medförs dels fysisktinformationenskapshistoriskt där utmuseum,
elektroniskt viaslag och delsutställningar och aktiviteter olikaav

utställ-modeller ispännande och interaktivaTillInternet. intressanta,
olikadär besökaren viamed god grafik,ningen kopplas datorer menyer

kan fördjupa kunskaper.sina
fem huvud-föreslås haNobelmedicinska delen MuseumDen av

linjer:
genmaterialLivsfonner, celler och1

och2 Neurobiologi, våra sinnen nervsystemet
mikrobenMänniskan och3

4 Hjärt-kärlsystemet
Särskilda sjukdomar5

genmaterialochLivsformer, celler

ochlivets uppkomstinformationUnder denna rubrik samlas ut-om
byggsten,cellen livetsbiologisk varelse,veckling, människan som -

utvecklingsbiologi,ochreproduktionolika cellfunktioner, arvsanlagen,
bioteknik.genteknik, åldrande ochcancer,

På cellenpromenaddäck inne i

förut-basala funktioneruppbyggnad ochKunskaper cellens är enom
medicin.Nobelpris fysiologi ellerflertalet isättning för förståelsen av

besökaren kanjättefonnat, i vilkenArbetsgruppen cell iattanser en
ochcellkärnanmedomkring och bekanta sig styrorganetpromenera

del basut-välmotiveradfabriksenheter cellorganellerna är avensom
"promenaddäck", studerar snittytoromkring påställningen. gårMan av
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mitokondrier, endoplasmatiska retikletribosomer, Golgiapparat, etc.,
trycker produktionpå knappar och aktiverar proteinerav m.m.

signalsub-cellytan finns signaler viaPå receptorer, tar emotsom
oljefat ping-här finns bakterier eller virus småstanser, stora somsom

pongbollar, hormoner, salter,vi hur näringsämnen, vatten transpor-ser
in och cellmembraner.teras ut genom

spännande introduktionsådan cellmodell bör bli effektiv ochEn en
sedan olikatill viktigt kunskapsområde. Fördjupning sker viaett

utanför själva modellen.bildspel eller multimediaprogram I samman-
och forsk-hanget Nobelpristagareaktuella presenteras, personen

ningsinsatsen.

Bildframställning formerolikai

Nilssonskompletterad medmodell och LennartEn spermien ägget,av
födelse.barnetsbefruktning. Modellsuggestiva filmbilder äggets avav

Över kravendelning. huvudAnimerade databilder cellens ärtagetav
bildframställning isammanhanget ochpå åskådlighet mycket istora

och Videofilmermikrofoton, animerade filmerolika former teckningar,
detinformationsteknik. Mycket Len-det självklara Valetm.m. är avav

Nobelväl för Museum,området lämpar sigNilsson redan gjort pånart
för unika nyinsatser.och han kan säkert intresseras

våra sinnen ochNeurobiologi, nervsystemet

vilka ochmiljarder celler..omkringHjärnan uppbyggd 100är av varav
andra nervceller. Dettasammankopplad med åtminstone ärtusenären

till leksak.superdatom Eninformationsnätverk gör ävenett ensom
tilldelats forskareeller medicin harlång rad Nobelpriser fysiologii

från och framåt.inom området 1904-
modell hjär-Besökaren kommer i avlångtin ärett en avrum, som

stjämor-nervcellerhimlavalv medTaket storhjärnsbarken,är ettnan.
fårknapp ochfyrar impulser. trycker påsina Man se syn-ensom av
språkcent-motoriska tredje Brocasvisarcentrum, centrum, enen annan

rum osv.
skala modellenannorstädes visas ii detta ellerInne stor enavrum

Förstorad modellochnervcell med cellkropp, dendriter, synaps.axon
jonkana-nervceller. Modellerkopplingsstället mellan avav synapsen,

potentialer, besökaren kan mani-ler/aktionspotential/synaptiska som
för signalsubstans.pulera på olika dvs. vikarierasätt en-



Bilaga 2 891997:117SOU

smak-öga/syncentrum/kolumner/medveten bild,Modeller avav
bilderkänsel. Animeradelök/smakcentrum/"smak", doft, hörsel, avav

bådaochkroppsrörelsema. Inlärning minne. Dehur nervsystemet styr
verkningssätt.Psykofarmakasärnhalvoma Sperry.

mikroben3. Människan och

infektions-introduktion tillbraModell och malaria,trypanosomenav
sjukdomarna.

illustre-influensapandemiema. Aids. Pestenoch bilderKartor över -
medmunkprocessionenSjunde insegletrad med sekvens Bergmansur

Paris.bilder koleran ipiskare. Daumiersfacklor, rökelsekar och av
och ivirussjukdomsframkallande bakterier,Modeller svamparav

diameter.exempelvis irelation till cellen 50 cm
tillverkning DNA-verkningsmekanismen,upptäckten,Penicillinet:

vacciner.teknik, effektivitet, resistens. Immunsystemet,

4. Hj ärt-kärlsystemet

Besökaren kanKretsloppcn.kärlträd.lungor ochModell hjärta,av
konsekvenser.kranskärl:blodpropporsaka itrycka på knappar och

blod-uppskuretModell:by-pass.kateterisering,Behandlingsmetoder
behandlings-dator:Fördjupning iolika stadier.kärl med ateroskleros i

stroke.metoder. Effekter av

sjukdomarSärskilda

filmbilderTeckningar,benmärgstransplantation.Njurtransplantation,
behovetfram givare,skaffaförorganisationen rättoperationer, attav

donatorer.av
Insuli-folkhälsa.till bättreleddehur upptäckternaBristsjukdomar,

lcriminal-transfusion,och blodgruppema:kortisonet. Landsteinerner,
aspekter m.m.
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Litteratur

Nobelpriset i litteratur måste depå helt sätt änpresenteras ett annat
vetenskapliga prisen. kan arbeta med problemområde,Vi inte visstett
inte med kan uttryckapriser viss tendens tiden.i För-en grupp som en
visso kan litteraturprisen uttrycka tendenser tiden ickei imen grupp,

speglade det individuellautan temperamentet.snarare genom
Detta innebär litteraturprisen måste knytas till de enskilda pris-att

tagama/författama. prisvärda alltså direkt för-De prestationerna är
bundna med författarbiograñema. olikaVi måste givetvis presentera
författare efter någon urvalsprincip, på omväxlande och informativtett

Nedanstående förslag skulle lätti högsta grad preliminära,sätt. deär
kunna utbytas kanandra likvärdiga. exempel på vadDe ärmot man

allt det rika materialet.göra av
Vi tänker varierande innehåll.olika medtreoss rum

Rum prisenAllmänt litteraturen ochom

vill kort historiskHär vi definition ämnesområdet, enge en genomav
tillbakablick Nedanståendeoch översikt prisen litteratur.iöver pre-en

på väggplascher,sentationer kan ske i olika former, i montrar, genom
och/eller video och multimedier.montage

utvecklingshistorikBokstaven, språket, litteraturen i kortaen- -
mänsklighetens intellektuellamilstolparsåsom några isentenser,

olika slags inskrifter,utveckling. slags alfabet ochVi visar olika
medeltida handskrifter,stenskrift, illumineradepergament,papyrus,

Gutenberg, Aldus etc.
originalhandskrifter prisbelöntManuskriptets till bok någotVäg av- -

arbete originalutgåvor, praktband, pocketupplagor, TV-filmersamt
Buddenbrooks,arbete, Thomas Mannsetc. t.ex.av samma

Galsworthys Thibault.Forsythe-sagan, Marin Du Gards Les
Nobeldiplomen stilar ochfrån olika tider, representerande olika- -
tidsepoker; originaldiplom får inlånas tid,kan bytas efter vissut en

möjligt kan förarbeten också ställas i den sådana finnsmånutom
tillgå, Brusewitz.Gunnaratt t.ex.av

Översättningar överföraden viktiga svåra proceduren med attmen- -
till och mellanspråk kultur. Jämförelsertexter ett annat en annan

olikapå språk, uttalande eller exemplifieringar svårig-texter om av
heter i översätta.att
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Rum Ett med texterrum

Tanken här besökarna får komma fylltin iär att ett texterrum av ur
skallNobelpristagarens arbeten. projiceras på och iTexterna väggar

taket, de skall finnas ibland besökarna, förstoras, belysasfupple-mitt

vas.
Texterna blir på detta utställningsföremål besökarna fårsätt som

ställning till. heltOm urvalet skall bli slumpmässigt, kundeintetaga
be någon kulturpersonlighet eller kanske pristagare välja tex-man en

for viss tid. skulle skiftas ganska ofta.Texternater en
Grundidén måste konkretiseras i anslutning till den lokal skallsom

museet.rymma

Rum 3. Enskilda pristagare

Miljön skall vackert bibliotek med läshömor, bekvämainrettettvara
fåtöljer med läslampor, så besökaren kan slå ned, vila stund,sigatt en
läsa bok på fåri eller lyssna band. inte genomgångs-Detett etten vara

myllrande och folkriktiutan ettrum, en oas museum.
biblioteket skall viktigare verk olika finnas. Vid varjeI pristagareav

fåtölj skall finnas hörlurar ungefär flygplan, där enkelt kanisom man
trycka för få till olika inläsningarpå knapp lyssna pristagaresatten av

verk.egna
Vidare bör finnas videoinspelningar med olika pristagare,det

redan föreligger arkiv ellerantingen sådana från RadiosSverigessom
förspecielltsådana görs museet.som

specialutställningarbör mini-format, dvs. kanVi också göra av man
flera utifrån jubileumha sådana kan valda någotsamtidigt. De vara

tematisk de kan ocksåeller efter någon kronologisk eller princip, men
väljas slumpmässigt.

sådana mini-utställningar:Följande uppräkning förslag påär
första börja någonstans, kan tids-tio pristagarna förDe att ge en

bild litteraturen 1901 och 1911.mellanav
motsvarande längst bak kedjan förtio pristagarna, alltså iDe senaste

belysa den foton och presentation författarna iepoken;att senaste av
fråga deras verk.viktigastesamt
Kvinnliga kanske populistiskpristagare så länge, någotåtta än en
vinkling just relevant.kannu men vara

nedslag1901-1925-1950-1975-2000 års pristagare, några över
hela hundraårsperioden.
50-årsjubileum, år sedan, utförlig presentation justpriset för 50 av
den viktigare arbeten.pristagaren och dennes
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hurseoch kring Eliotmodern poesi, T.S.Banbrytare inom om
NobelprisetEspmarks bok Det litterärautvecklas Kjelldetta iterna

vidareseoch kring Faulknerromankonsten,inomFömyare om-
Espmarks bok.Kjell

mycketspeglaförfattare kanenskild intressantKipling, somsom en-
öst-västförhållandetIndien,imperialismen,tid såsomsin menav
Disney.bamkulturen Walttill den modernasträckerockså sig
Solzhenitsyn,Pastemak,förvägrats prisenellerDe vägratsom-
händelser.uppmärksammadetill dessabakgrundemaSartre samt

olikadramatiska arbetenfrånoch sekvenserbilderTeater av--
ONeill.Bernhard Shaw, EugeneG.Nobelpristagare, t.ex.
filmatiseringarfrånsekvenserochbilderFilmatiseringar av--

BerlingsLagerlöf GöstaSelmaarbeten,Nobelpristagares t.ex. saga
Lavransdotter, HemingwayKristinSigrid UndsetKörkarlen,eller

havet.gamle ochDen
denågrakontroversiellt Barafickaldrig priset tema.De ett avsom --

kampanjStrindberg,Ibsen,Tolstoy,diskuterade fallen t.ex. enmest
blixt-fördettaoch petitioner. Barapressklipp attför Tolstoy i ge en

uppräkningnågonintediskuteras,någotbelysning på gärnasom
eller önskelista.

Ekonomi

huvudteman:följandeunderförasskulle kunna inStoffet tre

knappamedhushållningförEkonominI resursersysternsom
stabiliseringspolitikochKonjunkturvariationer

utvecklingenekonomiskalångsiktigaIII Den

minneAlfredNobelspriset tillsamtligaPraktiskt mottagaretaget av
någotundernaturligt kanochlätthar gjort insatser sorteras avsom

tema.fallidessa vissa än ettteman mer

hushållning med knappaforEkonomin system resursersom

fårmänniskor. ochandra VarberoendemänniskaVarje är av ossenav
dem. Vitilloftast något utbyteoch ifrån andra,ochhjälp gerresurser

med varandra. Dennasamverkar,fallsamarbetar, eller i varje sam-
starktuppenbarligen ärekonomiskadetverkan systemet,utgör som

Detalltallt beroregenskapenhar annat.interdependent dvs. att av-
det bildarordning ifinnsuppenbart det systemet;är samman-att enen
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hängande struktur med ganska stabila, förutsägbara egenskaper, men
möjligen i enstaka renodlade planekonomierutom ordningen inteär

medvetet tillskapad och upprätthållen någon enda människa ellerav
människor. harDen uppkommit spontant", och löper pågrupp av av

sig själv styrd liksom osynlig hand. Relationema mellansom av en
individerna först och främst byten vilka innefattar köputgörs ochav
försäljningar med sammanfattande individuell avtalsbild-tenn:en
ning; dvs. marknadsmekanismen". relationerMen uppstår också via
agerande i politiska och liknande.processer

Hur denna ordning och hur den huvud möjligärut, över tagetser
Problemet påminner förstå myrstacken, tycksatt ettom som vara
fenomen i grunden betydligt enklare. Mycket,änart,av samma om
eller det den ekonomiska forskningen tiderna harmesta, av genom

Åtskil-dessa frågor, helt avgjort områdetsägnats fundamentala.mest
7 liga pristagarinsatser ligger också här. viktigt denDet grundläg-är att

gande vetenskapliga bilden visas upp.
Problemens analysen till del betydligtgörnatur att ärstor mer

abstrakt inom de båda andra möjligheter till effektiva,än Mentemana.
visuella presentationer torde finnas. Bilden myrstacken kan sålundaav

effektiv utgångsvinjett. fundamentala komponentenutgöra Denen
bytet kan exemplifieras på olika Marknadsmekanismens interna-sätt.
tionella dimension, utrikeshandeln, lånar sig till konkreta presentatio-

likaså den del det finansiella domine-Denutgörs systemet.ner; som av
rande grundmodellen, den s.k. allmänna jämviktsmodellen som fått sin
strikta formulering kort serie pristagarinsatser: Arrow,genom en
Debreu, Koopmans, Allais hurvisar kanprissystem åstad-ettsom
komma decentraliserad samordning individers aktiviteter, bören av
kunna samling tredimensionella geometriskapresenteras genom en
konstruktioner, framställda möjligheten med laserteknik kanskemen

effektivt med datorteknik som på detta område under mycketärmer
snabb utveckling. delmodell,En den s.k. input-output-modellen
pristagare: Leontief, kan erbjuda möjlighet till interaktion museibesö-
kare/dator.

Den vidgning och fördjupning forskningen kring det ekonomiskaav
undersökningar inforrnationens roll Hayek,systemet utgörssom av om

Stigler, m.fl., transaktionskostnadernas betydelse för den institu-
tionella strukturen Coase, North, den politisk-ekonomiska processens
grundvalar Buchanan, m.fl. bör visas helst med dia-änupp, mer
gramapparater.
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stabiliseringspolitikKonjunkturer ochII.

kanlättkonjunkturvariationema, presente-Grundfenomenet härär som
perioder imycket långaoch förländerdiagramfonn för olikairas

starka,denHuvudproblemetdel.första1800-talets ärfall frånvarje
Diagram-gåta"."krisemasvariationema,iegenartade regulariteten

konstrueraforskarnasbakgrunden tillockså strävan attmaterialet ger
variationema.syfte utjämnastabiliseringspolitik iförmodeller att

möjliga.Illustrationer artannanav
konjunkturcykler-beskrivningengällerundertemamöjligtEtt av

denutvecklingenförknippad med"anatomi", näraär avsomnas
nationalräkenskapemas.k.destatistiken,ekonomiskagrundläggande

material.statistisktfinns intressantStone.Kuznets, Här
ochmekanism,konjunkturvariationemasgällerundertemaEtt annat

teorierområdet finnsförstnämndadetPåtill variationema.förklaringen
Schumpeter,"klatschiga" Marx,kandiagrammatisktbl.a. varasom

Friedman, Lucas,Hicks,Samuelson,bland pristagarnaochKeynes,
grundläggande teorierområdet finnssistnämndam.fl.. På det som

Frisch ellerfysikenstuderade inomtillibland anknyter processer
klartvarianter tvär-museimässigafinns intressanta,biologin. Här av

framförtslänge intesåfalldock i varjevetenskapligt änintresse som
etc..Volterraprocesser,kaosteori,till prisvärdig nivå

erbjudermfl.Klein,Tinbergen,modellerMakroekonometriska
Samtidigt viktigt,museibesökare/dator.till interaktionmöjligheterfina

kri-framkomnasedermeradenframvisamuseitekniskt möjligt,och att
m.fl..modeller Lucas,dessatiken mot

utvecklingenlångsiktiga ekonomiskaIII. Den

diagramma-lätt visas1700-talet kanfrånekonomiska tillväxtenDen
tillomslagettillväxt,variationema iLikasåandratiskt och på t.ex.sätt.

iaccelerationenmarkantaoch denArgentinatillbakagång länderi som
Östasien decennierna.deunder senaste

studietförgrundenMalthusframlagdateorierna"klassiskaDe av
ochmiljö, Marxochmedförenlighettillväxtens naturresurserav

och bilder.diagramkan belysas iSchumpeter
dessutifråntillväxtenhärleda närmasteförsökerModern teori som

utvecklingtekniskoch arbete,kapitalökningbestämningsfaktorer av
undersök-statistiskalättpresenteradeför ganskatill grundhar lagts

Solow.ningar
prisbelönadelätthanterade,ganskapedagogisktocksåfinnsDet

itillväxtenroll ijordbruketsu-lands-problem,undersökningar av
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u-länder, jämvägamas betydelse för tillväxten, slaveriet som
ekonomisk-historiskt problem, betydelsen den institutionellaav
strukturen rättssystem och annat för den långsiktiga tillväxten, osv.
Schultz, Lewis, Fogel, North.

Fred

När det gäller fredspriset skall vi bara liten markering,göra en sam-
tidigt vi utförligt hänvisar till i Oslo. harVi tänktmuseet attsom an-
knyta fredspriset till vårt kafé för alla besökare således Café deett-
paix.

Vi vill med detta inbjuda till och samtal. Mänskligsamvaro gemen-
skap börjar med vi samtalar med varandra, vi lyssnar på varandra, viatt
utbyter argument.

Uttalanden fredspristagare kan belysa detta.av
Dialogen grunden till fred på jordenär Willy Brandt.
"Kan vi inte med varandra, kan vi inte heller umgås civi-prata som

liserade människor Desmond Tutu.
kaféetI skall uppförstorade bilder pristagare och fredssituationerav

visas på väggarna.
På borden skall i stället för blommor finnas små bordsflaggor från

världens alla nationer.
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STATENScSWFASTIGLIETSX/ERK

Damm D
PM 1996-10-08 Arbetsmaterial

Alternativ lokalisering Nobelmuseet.av
framtagen uppdrag kulturdepartementet förDenna promemoria belysa alternativär attav

i nuvarande Sjöhistoriskatill föreslagen placering Nobelmuseet museet.av
projektchef Ohrstedt, byggprojektgruppen,Utredningsansvarig: Peter tel 696 70 50

Rydén, byggprojektgruppen,Handläggare: lokalplanerare Cajsa tel 696 70 fax51, 696 7001.
har kostnadsuppskattningVerkets kalkylansvarige, Bo Svensson, medverkat vid av

årskostnadsberälçning.alternativen och

ramfgámtsättningErog ar:
iSjöhistoriska SSHM disponerar nuläget 5 700 kvm lokalarea LOA imuseet ca

intilliggande f.d. underoffrcersbostaden varav knappthuvudbyggnaden och den 000 kvm5
6 000 föri huvudbyggnaden. Bruttoarean BTA 7 000 kvm,är ca varav ca

huvudbyggnaden.
förråd,magasin och bl.a. 2 000 kvm studiemagasin i båthallHärtill kommer 2 påexterna ca

Utställningsytan i huvudbyggnaden, ursprungligenGalärvarvsområdet. 3 550som var ca
fördå utställningsrum successivt byggts andra behov.kvm, idag 800 kvm2är omca

för enligt lokalprogram dateratSSHM minimi-behovAv beräknat ett nytt museum,
för6 vilket med schablonberäknatpåslag1995-01-17, 215 kvmupptar programarea,

6 800 kvm LOA och 8 400 kvm BTA. Härvidkommunikationsarea harmotsvarar cacamm
förutsatts utställningsytan utökas till ursprunglig storlek, dvs med 750 kvm.att ca

jämförelse mellan lokaliseringsaltemativ för Nobelmuseet, harDå denna utredning avser en
SSHMdock nybyggnad för eller Nobelmuseet antagitsareabehovet i motsvaraen --

700 kvm LOASjöhistoriska med underoffrcersbostaden, dvs 5befintlig i museetarea
BTA.och 7 000 kvm

funktioner, ligger alltsålokalbehov, för utställningar och andraSSHM:s tillkommande
jämförelse måste bedömas i ordning.utanför denna och annan

eftersträvarför "sjönära" har SSHM framförtI programarbetet attnyttett manmuseum
befintligafrihet för aktiviteterlokaler, olika denrobusta, enkla änstörresom ger

skallsofistikeratNobelmuseets beskrivermuseibyggnaden. ett museum, somprogram mer
ii viss mån beaktatsi sin genre". Denna skillnad harjämföras med de yppersta museerna

for något högrekostnadsuppskattningen, så byggkostnaden Nobelmuseet änsattsatt
och materialval ökar dockmycket exklusiva lösningarSSHM:s enkla standard. Med

Hkostnaderna.

Tidplaneförutsättningar:

isina planerade lokaler decemberönskemål invigningstarktNobelmuseet har ett nyaavom
nobelprisen.de förstaefter utdelandet2001 100 år av

SFV arkitekt i samtligaallmänintresse förutsätterprojektets dignitet ochMed tanke på att
en arkitekttävling.alternativ skall utses genom

föri alt. mycket pressadblir, i synnerhet i alt.l 2Tidplanen även utan utrymme texmen ,,planändringar.överklagande av

17-10514
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Samtliga alternativ kräver detaljplaner utarbetas, vilket bör skeatt med tävlingsresultatetnya

grund. Alla alternativ ligger inom nationalstadsparken se bifogade plan, bil.1.som Alt. 3
och 4 berörs förslag från Stockholms stadsbyggnadskontor sbk till förav västraprogram
delen Djurgården,södra remiss medär svarsdagute 10januariav senaste 1997.som
Under respektive alternativ redovisas specifika villkor och forutsebara problem för
genomförande. För problemanalys avseendeteknisk försörjning eller gmndförhållanden
krävs dock särskilda inventeringar.

Kostnader

Angivna kostnadsuppskattningar byggnaden. Moms ingår Ränta pågrova avser
investeringslån tillkommer, liksom kostnader för ingående hyra i lokalertomt, byggsev som

och evakuering befintliga hyresgäster. Kostnader for inredning, utrustning såsomom av
tele-, data-, säkerhets- och AV-, utställningar inkl belysning och flyttning tillkommer. I
samtliga alternativ kan kostnader tillkomma for exceptionella åtgärde för VA, kylavärme,

Årskostnadenoch t för transforrnatorstation eller vattenledning. balanshyraex ny avser
exkl el vid finansiering med investeringslån, avskrivning 40 år, balansperiod 10 år.
Avskrivnings tid 60 år, balansperiod år15 kan diskuteras.ev.
Prisläge 1996-01-01.

Berörda alternativ: Se plan, bil. 1

SSHM flyttar Galärvarvsområdet,till till ombyggda lokaler i båthall cal 1600 kvm
LOA och kompletterande nybyggnad 4100 kvmca LOA. Ev. kan de två kvarvarandeäven
Galärskj frånulen 1700-talet i anspråk,varvid nybyggnadsarean minskar.tas
Berörd mark SFV förvaltas,och liksom byggnaderna, Djurgårds-förvaltningenägs av av
Kungens dispositionsrätt. Marken brukas Spelplats Parkteatem, har lokaler isom av som

Galärskjulet.ena

Uppskattad kostnad for och ombyggnad: 80 85 Mkr ll 400 10012 kr/kvrn BTA,ny- - -
motsvarande årshyra på Ingående11,4 12,1 Mkr. hyra för båthall 1 0,5 Mkr/år.ären ca-

nuvarandeNobelmuseet flyttar SSHM:still lokaler.

För beräknad ombyggnadskostnad hänvisas till Nobelstiftelsen. Utan kännedomnärmare om
de åtgärder planeras, kan kostnaden uppskattas till storleksordningen 40 60 Mkr.som -
Ingående förhyra huvudbyggnaden 2,9 forMkr, underofficersbostaden Mkr.0,3ca ca
Tidplan: Tidsåtgång för utredning och projektering uppskattas till 12 månader, förca

museumupphandling och bygge SSHM 23 månader, för ombyggnad bef. 12av ca av ca
månader. Tid för i falltävling detta mindre, inbjuden tävling tillkommer. Tidplanen fören
detta alternativ blir mycket pressad,då lokaler för två berörs. Med beslutettmuseer om

,projektering i oktober 1996 kan SSHM:s lokaler för inflyttningklara på nyåret 2000vara
och till år. Ombyggnad för Nobelmuseetöppna kan påbörjasmuseet sommaren samma
senvåren 2000 och bör kunna genomföras 12 månader, vilket 6 månader förca ger ca
utställningsbyggande och inredning.

ettl finnssbkzsprogramutredning altrnativ for SSHM båthalli ochl 2 med nybyggnad på
området söder därom. Detta dock tillräcklig och båthall brukas2 redan idagstort, av

studiemagasin. diskussionEn med stadenåterstår fördärför det tänktamuseet attsom
förslaget med tillbyggnad bâthallama godkänt. Det sig dock oexploaterad.rörnorr om om
mark. skyddad enligt lagen utannationalstadsparken, återställandeär ettsom om snarare om

historiska marina miljö, fannsden platsen förtill 20 år sedan.av som ca
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2. Nobelmuseet förläggs till nybyggnad i Nobelparken.

Fastigheten SFV. Befintlig bebyggelseägs fd Skogsinstitutetär byggnadenav frånurspr.
1700-talet med ekonomibyggnader. Byggnaderna, samtliga klassadeär statligasom som
byggnadsminnen, brukas Livrustkammaren för konserveringslokaler. Parken förvaltasav avStockholms stad enligt avtal från 1932. Enligt detta skall marken överföras till staden med
full äganderätt, sedan avstyckats för allmäntomt byggnad. Härmed avsågsdenen
byggnad för Nobelstiftelsen, den gällandeännu stadsplanenfrån 1911som markeradär

berget byggnadsarea totalttoppen 3700 kvm.av ca
En museibyggnad i detta läge dock knappast önskvärd,är varken med tanke på tillgänglighet
eller med hänsyn till parkmiljön, där det synnerligenär angeläget bevara den artrikaatt
skogsplanteringen vid Skogsinstitutet och i sluttningen Djurgårdsbrunnskanalen.mot
Kostnadsuppskattningen har istället gjorts med antagande terrasseradav en
trevåningsbyggnad, följ sluttningen innanför trädridån Strandvägen ochsom tiller mot

eller mindre delstörre insprängd i berget.är Pga trapphus ochstörre ljusinsläpp kanmm
bruttoarean med oförändrad öka något i detta alternativ.antas Närheten tillprogramarea
Berwaldhallen kanske å andra sidan kan innebära kan minskasatt prograrnarean
Uppskattad kostnad: l20 150 Mkr ca 16 400 20 500 kr/kvm BTA, motsvarande- en-
årskostnad på 16,4 20,2 Mkr.-
Förslag har framförts av Mikael Granit och Per Reimers in helasprängaattom
utställningsdelen i berget och förlägga övriga lokaler till fdmuseet Skogsinstitutetav med
tillbyggnader. Kostnaden för utställningsdelen kan i detta fall uppskattas till minst det
dubbla ovanstående, dvs 30 40 000 kr/kvm BTA.av -
Tidplan: Den exklusiva, komplicerade byggplatsen medför tid för projektering och byggeatt
blir längre, uppskattningsvis sammanlagt 18 30-34 månader. Härtill+ kommer visstca
tillägg för Ävengenomföra internationell arkitekttävling.att med mycketen en
omsorgsfull utformning kvalificerad arkitekt kan förvänta sig starkaav protesterman mot
exploatering denna inom nationalstadsparken,grönyta med åtföljande utdragetav
detaljplanearbete, vilket tidsbedömningen mycket svårgör jämför situationen för
Fysikcentrum vid Albano.

3. Nobelmuseet förläggs till nybyggnad på Beckholmens del.västra
Området, tillhör SFV förvaltasoch Djurgârdsförvaltningen, nyttjas idag försom av
uppläggning småbåtar vissoch varvsverksamhet. I sbk:s programtörslag föreslås det bliav
park, eventuellt med Spelplats för parkteatem och sommarservering, utvecklas tillny ett
"sjönära Skansen" med skärgårdsstugor och gästhamn eller föras till utvidgat Grönaett
Lund, nås med liten linfáija.el- eller Allmänt skärgårdskaraktärsägs skallsom önsatt

småskalig..bevaras och bebyggelse hållas

En avgörande nackdel så svårtillgänglig förär ön är besökare.Turistbussaratt kan köras
Ävenbronöver och knappast heller Djurgårdsstaden. med planerat firjelägeettgenom nytt

har läget bedömts omöjligt för Sjöhistoriska ändå har anknytning tillnärasom museet, som
verksamheten på holmen.

Uppskattad kostnad något högre i alternativär 4 bortsett frånän tomtkostnad, då museet
på Beckholmen kan byggas högre i våning. Därtillän kommer kostnaden fören
förstärkning bron, åtminstone under byggtiden, altemativtfördyrande sjötransporter tillav
bygget.
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Nobelmuseet nybyggnad Skeppsholmsviken4. förläggs till i kv 6 och 7.

Tomterna, Trygg-Hansa, arrenderasf.n. Gröna Lund. De används idagägs föravsom av
diverse tillfälliga aktiviteter för parkering och snabbmatsrestauranger.Aquaria,, önskar utnyttja föri gamla Wasavarvet, del byggnad. l sbkzsvattenmuseet en en ny

föreslås resterandedel disponeras antingenprogramutredning Gröna Lund eller föratt av ett
önskar dock komma såöhistoriskt SSHM Wasarnuseet möjligtnäranytt museum. som

föredrar traditionsrika marina miljön på Galärvarvsområdet.och den
i synnerhet färjelägetLäget bra publiksynpunkt, ochmycket Allmänna gränd iär omur

programförslaget "rustas och värdigt uttryckenlighet med huvudentre till Södraettges som
Djurgården."

våningar:Uppskattad kostnad för byggnad med 2 100 110 Mkr1en - -
kr/kvm BTA, motsvarande årskostnad på Mkr.14 300 700 13,7 1515 en- -

tomtförvärv tillkommer.Kostnad för

uppskattas till månader. UrTidplan: för projektering och bygge 14 23 plansynpunktTid torde+ca
möjligen kan invändningar kommaokontroversiellt, det alltfördetta alternativ att motresasvara

lokaliseras Djurgården.och SSHM till Södrapubliktrycket både Nobelmuseetstora om
-tillträde innebär dock osäkerhet tidssynpunkt.Förhandlingarna tomtförvärv och ävenen urom

Sammanfattning

från alternativ Beckholmen.förslagen avråder SFV 3de undersöktaAv

alt Nobelparken mycket svår kostnadsbedöma medförslag kan konstateras 2För övriga är attatt
lösningar mycket spännvidd kostnadssynpunktfinns idag olikadet underlag stor urgersom --

andra exklusivt" alt.troligen dyrare och synpunkter 4förslaget änävenär ur mermen
den osäkerheten.Skeppsholmsviken, där tomtkostnaden är stora

Verksamhetsinriktningönskemål lokaler och ochtvåAlt. möjlighet lösa1 att museers omger
Östbergs allmänna byggnad denmuseibyggnad exklusivadensamtidigt tillvara Ragnarta som

blir omöjligtpressad dettidplanen mycket ochSamtidigt kan konstateras är snart attatt att
iförslag, SSHMNobelmuseet med dettaönskade tidpunkten för invigningtillgodose den utan attav

och ekonomiskaåtföljande administrativatill andra lokaler, medövergångsskede evakuerasett
konsekvenser.

M5
OhrstedtPeter

Djurgården 1990programutredning för SödraBilaga: Plan ur

tillKopia för kännedom
KulturdepartementetKristian Berg
SFVChrister Vadelius
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STATENS§97 FASTIGHETSVERK

D",
PM 1996-10-31 ArbetsmaterialHandläggare

ByggprojektgruppenCajsa Rydén,
tel 08-696 70 51

lokalisering NobelmuseetAlternativ av .
redovisades i PM 1996-10-08 har kulturdepartementetalternativ fåUtöver de önskatsom å

då efterfrågatytterligare lokaliseringsaltemativ. Man har särskilt lämplig förförslag tomt
statligt ej fastighetsverket ägd mark i centrala Stockholm utanförnybyggnad blott av

natignalstadsparken.

FÖR En genomgång med verkets fastighetsjurist har vidNYBYGGNAD.MARK gett
uppfyller ovanstående inte finns i detobebyggd krav,handen någon tomt,att som

fördelatsförvaltades Byggnadsstyrelsen och SFV,tidigarefastighetsbestånd av nusom
AkademiskaVasakronan och Hus.

fördock knappast lämpadbyggrätt vid Liljeholmen,SFV har ärstörre somen
vidf.ö. tidigare ställt sig avvisande tillNobelmuseet harmuseiändamål ett lmuseum

mindre byggrätter SFV och Vasakronanstadsdel. heller deVinterviken i somsamma
möjliga alternativ.nationalstadsparken Gärdet bedömspådisponerar i kanten som

skulleNationalmuseum på Blasieholmen,marken bakomobebyggdaPâ den ett nytt
del kommunens intilliggandeuppföras,eventuellt kunna tomtom en avmuseum

internationellt konferenscentrumkommunentiotal år sedanplaneradeförvärvades. För ettett
museialtemativet skall möjligt ekonomisk ochurexklusiva läge. Föri detta mycket att vara

från sida. Enpositiv attityd kommunensstadsplanemâssiga synpunkter krävs samman-en
lokaler föreventuelltframtida behov utökadeockså medVägning måste göras av

iNationalmuseum.

frigöras Karolinska i närheten Nobelvid InstitutetPå längre sikt kan mark komma att av
nybyggnadsplanemaMusikhögskolan Valhallavägen omvid nuvarandeForum, liksom

gåralternativ, intehögskolorna förverkligas. Detta dock osäkraför de konstnärliga är som
årinvigning Nobelmuseum 2001.förena med ettatt nyttav

FÖR OMBYGGNAD.HUS
alternativ:Sjöhistoriska skulle aktuell har SFVOm inplacering i museet ettvara par

1887-90, Fredrik Nyström.Bjglgjgrhg Byggt arkitekt Axelgamla Riksarkivet men.
1995. Förombyggnad har anmältStatligt byggnadsminne. Huset står sedan Intressentertomt

kulturhistoriskatill husetssig, SFV helst hyresgäst utöver att ta varaser en som,men
gällaför allmänheten. Denna inställning kandessa tillgängligavärden bil. l,se gör antas

teknikhistoriskaantikvariska myndigheterna. För Nobelmuseum borde dettadeäven
tid väl. En förutsättning vid publik användningminnesmärke från Nobels kunnaegen passa

förses sprinkler medi sin helhet med och kompletteras bredarebyggnadenär att nya
hissar.och Idag lokalarean kvm. Något entresolplanutrymningstrappor nya totalt 5110är

bör bort, för rumshöjd och brandskäl. användas främst tilltroligtvis ökad Vinden börtas av
fläktrum. innebär 900 LOA bortgår. kontorslokalerDetta kvm Vid behov kanatt ca ev.
erbjudas Riddarholmeni näraliggande byggnader på sättsamma som
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underofñcersbostaden kompletterar Sjöhistoriska museet. Det bör också möjligtvara att
bygga hörsal eller under gården. Förbättrade entréförhállandenen ny bör ordnas genom
upprustning Arkivgatan även stadsmiljöskäl. Enligt mycketav av uppskattningen grov
bör ombyggnadskostnadema inkl hörsal överstiga 80 Mkr exkl ochräntany moms.
Bokfört värde befintlig byggnad och mark 4 Mkr.är ca

Hantverksinstitutet 1511711vid Reenstiernas Byggt 1940gata. med tillbyggnad,ca senare
arkitekt Robert Berghagen. Totalt 7280 kvm lokalarea, bl.a. lärosalar, verkstäder och
laboratorier. Byggnaden ligger turistmålet Fjällgatannära och har utsikt över staden
åtminstone i vissa delar föreoch tillkomst kryssningsterminal.av ev
Bokfört värdezca13 Mkr. En försäljning planeras. Byggnaden har inte lika given plats ien
det byggda kulturarvet Sjöhistoriska och gamla Riksarkivet. Förmuseet Nobelmuseetsom är
byggnaden kanske för "anonym".

Sammanfattning: SFV har funnit någon lämplig statsägd utanförtomt
nationalstadsparken för nybyggnad för Nobelmuseum. Med något längre tid till förfogande

det möjligtär ytterligare alternativ kan fram, det kanatt konstateras tillgångentas påmen att
obebyggd mark i lämpligt läge mycket liten.är
Skulle inplaceringi nuvarande Sjöhistoriska aktuell, föreslåsen museet vara som
alternativ Gamla Riksarkivet på Riddarholmen.

CQQQQQL:
Cajsa Rydén
Lokalplanerare

Bilagor: Gamla Riksarkivet Kulturhistoriska värden MK Arksam, 1996 02 13-
" " Situationsplan, planritningar
" " Foton

Kopia till
Kristian Berg Kulturdepartementet
Monika Lundberg Finansdepartementet
Christer Wadelius SFV
Rickard Johansson SFV
KerstinWesterlund SFV, FD l
l-ladi Lotfi SFV, FD 1
Peter Ohrstedt SFV, BPG
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Utredningens redovisning alternativa lokalise-av
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Nybyggnad vid Tegelbacken, Stockholms stadsbyggnadskontor. Variant med

järnvägsspåren och anslutning till gångstråk från City tillöver Västraramper
Riddarfjärden
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Nybyggnad vid Klara Sjö. Stockholms stadsbyggnadskontor. Variant

och gradängerjärnvägsspårenkaj med Stadshusetvid över motterrass
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Nybyggnad i Västra City, Stockholms stadsbyggnadskontor
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medVariantstadsbyggnadskontor.Nybyggnad vid Tegelbacken, Stockholms
Riddar-kajanslutning tilldelvis överbyggnad järnvägsspåren och motnäraav

fjärden och Vasagatan
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Nybyggnad på Blasieholmen, Stockholms stadsbyggnadskontor
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