Tänk dig att bo
på världens mest
idérika berg.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Proin in dolor sed enim dignissim gravida. Suspendisse
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Nobelberget växer fram
till en stadsdel med
500 bostäder, kreativa
kontor, kultur,
natur och mötesplatser.

4

Nobelberget

I framtidens stad är alla arkitekter. Du med.
Nobelberget är en banbrytande stadsdel, utvecklad av oss
på Atrium Ljungberg. Men inte bara. Bakom varje
byggsten och innovativ idé står även en lång rad kreatörer,
entreprenörer, visionärer, nytänkare, doers och eldsjälar.
Det är så vi lyckas skapa framtidens stad. Tillsammans.
På Nobelberget i Sickla bryter vi ny mark, trotsar gränser och
vågar drömma stort. Här skapar vi en plats som sjuder
av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och engagemang.
Vi tar hand om vår natur och varandra i ett hållbart
och blomstrande ekosystem.
Varmt välkommen att leva på Nobelberget – och skapa
framtidens stad tillsammans med oss.
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Sicklastråket knyter Nobelberget mot Hammarby
sjöstad och Sickla. Det blir en kreativ mötesplats
med rum för kultur, events och marknader.

Detta är en visionsbild – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
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Nobelberget förändras
med tiden och människorna
som bor här.

Berget som siktar högt.
Vi är inget Himalaya. Inget Kebnekaise. Handen på
hjärtat toppar vi inte ens Hammarbybacken. Men vi
har ändå bestämt oss för att Nobelberget i Sickla ska
överträffa alla andra i nytänkande, ansvarstagande
och innovation. Vi ska bli världens mest idérika berg
med flexibla och föränderliga mötesplatser.
Sicklastråket, där människor möts och idéer får liv.
Det nya Sicklastråket bjuder in till samtal, lek och
medskapande. Är cykeln trasig, ta den till en av
mekstationerna. Har du läst klart din bok, byt den mot
en ny i bokbytarlådorna. Undrar du när nästa loppis
äger rum, kolla anslagstavlan. På griffeltavlegolvet
kan du låta kreativiteten flöda fritt. Måla en regnbåge
eller skriv något klokt. Du bestämmer!
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Stråket knyter Nobelberget mot Hammarby sjöstad
och Sickla. Delar av stråket är helt fritt från biltrafik
vilket ger rum för folkliv och cyklar. Här finns även
möjligheter för verksamheter på entréplan att flytta
ut på gatan.
Det blir en perfekt plats för kultur och events. Men
också för marknader med recycling och hållbarhet
som röd tråd. Varför slänga när man kan ge vidare?
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Formalinfabriken – en
kreativ mötesplats.
Kulturen är en del av vårt arv. Men också en del
av vår framtid.
Nobelberget har en spännande kulturhistoria att
berätta. Den sträcker sig från 1800-talets industrier
och verkstäder till dagens klubbar, marknader och
kultur. När vi nu omvandlar Nobelberget till en helt
ny stadsdel vill vi samtidigt bevara en del av
områdets identitet i form av innehåll, värderingar
och arbetssätt. Formalinfabriken blir hjärtat för
Nobelbergets framtida kulturliv.
Vi ses i Formalinfabriken!
Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken
bevaras och blir en mötesplats med kreativa ytor för
medskapande. Här möts och samarbetar människor
med olika perspektiv och erfarenhet, vilket gör
Formalinfabriken till en plats i ständig förändring.
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På entréplan skapar vi ett gemensamt vardagsrum
för alla som bor, arbetar eller besöker berget. Slå dig
ner i en av de sköna fåtöljerna för en AW med livemusik eller lyssna på en tankeväckande föreläsning.
Vem lagar middag ikväll?
En trappa upp hittar du mötesplatsen Köket med ljus
matplats och alla grytor, kastruller och porslin ni kan
tänkas behöva. Ordna matlag med grannarna, var
med på en matlagningskurs med professionell kock,
välkomna hela förskolan till kalas eller möblera om
för en kväll och förvandla Köket till yogastudio.
Formalinfabriken öppnar dörrarna innan inflyttning i
första bostadskvarteret.
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Förenkla vardagen.
Förbättra grannsämjan.

Bli en del av vår stora community.
Tänk dig en digital plattform där ni kan boka yogapass,
planera löpargrupper, fixa hundvakt, samsas om matlagningen, ordna samåkning och hjälpa varandra
med att hämta barnen på förskolan och skolan.
Men också ta del av hela Sicklas utbud i form av till
exempel hämtmat och shopping. En community, helt
enkelt. Visst låter det bekvämt? Innehållet skapas
av användarna själva och är föränderligt över tid.
Hyr ut din bostad, utan krångel.
Som en del av vår bekväma community gör vi det
enkelt att hyra ut din bostad. Du som bor i vårt första
bostadskvarter kan hyra ut upp till 40 dagar per
år utan godkännande från styrelsen. På så sätt blir
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tillvaron lite mer flexibel för dig som till exempel ska
ut och resa eller jobba en tid på annan ort.
Vi förenklar ditt vardagsresande.
På Nobelberget erbjuder vi även smarta mobilitetslösningar som ger hela familjen tillgång till det
transportsätt som passar bäst för stunden. Oavsett
om det är kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi eller
cykel. Under det första kvarteret bygger vi ett garage
med gott om plats för cyklar – samt en och annan
bil, förstås.
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När vi omvandlar Nobelbergets historiska
panncentral till förskola är det med en
blandning av fantasi, lekfullhet och en smula
trots. Vi ser saker från nya perspektiv, vågar
bryta mot reglerna och tänka tvärtom.

Vi ser på arkitektur
som barn gör – upp och ned,
bak och fram, ut och in.
Panncentralen – en magisk förskola i kulturhistorisk byggnad.
Den befintliga tegelbyggnaden med sin väldiga
skorsten bevaras och blir en del av leken. Ena dagen
en totempåle, andra dagen ett sagoslott. Till den
befintliga byggnaden planeras en tillbyggnad som
terrasserar upp och knyter samman det höga berget
på baksidan med den ursprungliga byggnaden. Det
gör landskapet till en del av arkitekturen och skapar
många lekfulla miljöer som väcker nyfikenhet.
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Trapphuset blir en upplevelse i sig, där nyfikna
barn på en avdelning kan kika upp eller ner på de
som passerar. I förskolans matsal kan porten
mot uteplatsen öppnas upp under sommarhalvåret
så lunchen blir en picknick i solen.
Förskolan erbjuder sex avdelningar och öppnar i
anslutning till inflyttning i det första bostadskvarteret,
hösten 2020.
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Nobelparken – ingen vanlig park.
Grönkant på tillvaron.
På Nobelberget låter vi naturen spira. Klättra längs
väggarna. Växa vilt på sina ställen. Vi planterar en
stor variation av träd och buskar som mjukar upp
bebyggelsen och skapar en vacker stadsbild som
skiftar uttryck med årstiderna. Det ger oss ett berg i
ständig förändring.
För att ta tillvara på platsens ekosystemtjänster
– det vill säga sådant som naturen bjuder oss på helt
gratis – planerar vi inom Nobelberget både gröna
tak, solceller, bihotell, fjärilslockande vegetation och
smart dagvattenhantering. Vi planterar även barrträd
som ger renare luft.
En park med något för alla, året om.
Intill stråket ligger Nobelparken som utformas med
stor flexibilitet. Det som är en boulebana på förmiddagen kan bli en filmvisningsplats på kvällen.
Och sommarens vattenspegel kan bli islek på vintern.
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Parken har två olika karaktärer, en urban med
myllrande folkliv och en lummig där växtligheten får
bre ut sig. De olika delarna avgränsas av en sitt- och
lekvänlig mur med tegel som samspelar med Nobelbergets befintliga byggnader. I den urbana delen
finns bland annat en restaurang med uteservering
och soltrappa, där du kan ta en kaffe och blicka ut
över livet i parken.
I den lummiga delen finns härliga gräsytor och
stora parkträd. Naturen bjuder in till aktivitet och
uppfinningsrikedom. Vår vision är att återvinna
industriella element till lekskulpturer. Gamla
cisterner kan bli tunnlar att krypa genom och bevarat
tegel labyrinter att förvilla sig i. Löst material
uppmuntrar till hinderbanor och kojbygge.
Nobelparken sträcker sig över ett större område och
planeras i samarbete med Nacka kommun. En del av
parken står klar redan när du flyttar in.
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Nobelberget
förändras med
Välkommen
till
tiden och
Nobelbergets
människorna
första
kvarter.
som bor här.
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Nobelberget
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Indragna takvåningar ger härliga balkonger
och terrasser som blickar ut över Sicklastråket
och Nobelparken.

Arkitektur av idag.
Med inspiration från igår.
Ettor till femmor med unika planlösningar och
egna kvaliteter.
Nobelbergets första kvarter består av fyra trapphus
kring en gemensam innergård. Arkitekturen med tegel
och betong har hämtat inspiration från områdets
industriella historia, men med ett eget uttryck.
Husen mot Sickla Industriväg har olika gestaltning
som skapar variation och karaktär. Den ena fasaden
klär vi i mörkt tegel med murad sockelvåning av
stenar i ett rutmönster. Till det andra huset har vi valt
en fasad i ljus betong med rundad öppning in mot
gården, som en mjuk kontrast och välkomnande
entré. På entréplan lämnar vi plats för kommersiella
verksamheter.
Även husen mot Sicklastråket skiljer sig åt i uttryck.
Det ena huset går i rödbrunt tegel som knyter an
till Formalinfabrikens arkitektur strax intill. De stora
balkongerna med hörnläge blickar ut över Sicklastråkets folkliv. Grannhuset bryter av med fasad i vitt
stående tegel och en indragen översta våning med
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träpanel. I det här huset finns en restaurang med uteservering och stora glaspartier som vänder sig mot
parken i väster. Det blir kvarterskrogen nummer ett,
de kvällar du inte orkar laga middag.
Innanför tröskeln.
Bostäderna har generös takhöjd och egen balkong,
terrass eller privat uteplats mot innergården. Planlösningarna är utformade med öppna ytor där hela
familjen får plats och där du kan bjuda vännerna på
middag, samt en mer privat del med sovrum och
bad. Nästan alla lägenheter är unika i sitt slag med
egna kvaliteter.
Flera av bostäderna är genomgående eller placerade
i hörn, vilket släpper in ljus och ger dig ett hem
med utsikt i flera väderstreck. För att ta tillvara på
takhöjden om 2,6 meter inreder vi lägenheterna med
takanpassad förvaring, så att alla dina prylar får plats.
Många bostäder har dessutom egen klädkammare.
Detta är visionsbilder – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
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Snickra, fika, meka, plaska,
klättra, träna, spela – eller
gör absolut ingenting. alls.

Gård, park och verkstad i ett.
Kvarterets upphöjda innergård liknar mer en park
än en gård. I norra delen mot berget planterar vi en
grön ridå av klätterväxter, bärbuskar och fruktträd.
Genom grönskan ringlar sig en träbrygga mellan två
soldäck – det ena för soliga fikapauser mitt på dagen
och det andra för grillfester i kvällssol. Dagvatten
rinner längs ränndalar och blir ett lekfullt och sinnligt
inslag i gårdsmiljön.
I hjärtat av gården finns en stor gräsmatta med gott
om plats för både kubbmatcher och picknickfiltar.
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I de mindre gränderna mellan husen bygger vi sköna
pergolor med hängmattor, där du kan dra dig tillbaka
och bara vara.
Det gemensamma gårdshuset fungerar både som
förvaring och redskapsbod. Laga en punktering på
cykeln eller använd någon av tegelkuberna som
arbetsbänk när du ska måla om en pall.

Detta är en visionsbild – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
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Nobelberget
förändras med
Välkommen
tiden och
hem till dig.
människorna
som bor här.

26

Nobelberget
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Köken har hög standard och bra förvaring.
Bor du i någon av kvarterets femmor har du
dessutom en egen köksö.

Nobelberget
28 är en visionsbild – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
Detta

Nobelberget
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Den ljusa askparketten
förändras med tiden.
Precis som Nobelberget.
Hem med karaktär.
Nobelbergets bostäder präglas av en stark identitet
och mycket känsla. Varje detalj är genomtänkt för
att förenkla din tillvaro och hålla över tid – genom
framtidens alla vardagsmiddagar, fester och pajbak.
Inredningen är stilren, uttrycksfull och beständig
med fokus på funktionalitet. Standarden är hög
och materialvalen gedigna. Kort sagt har vi gjort
genomtänkta val från början, så att du slipper välja
bort och välja till.
Men vi har också adderat lekfullhet. Detaljer som
bryter av. Någonting som överraskar ögat. Som en
kakelplatta med mönsterskärning i badrummet och
mörka handtag som skapar kontrast mot de ljusa
luckorna i köket.
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Som grund har vi valt en neutral färgskala som ger
dig möjlighet att addera de färger och mönster du
vill ha på möbler, textilier och inredningsdetaljer.
Taket är slätt, utan skarvar och vitmålat. Precis som
väggarna. Köket har ljust pärlgrå luckor, handtag
i brungrå nyans, borstad rostfri blandare samt
arbetsbänk och stänkskydd i kompositsten. Ljusare
grå nyanser återfinns i fönsterbänkarna av sten samt
i hallens klinkers med kalkstenskaraktär.
Ditt kök är utrustat med snygga bekvämligheter som
induktionshäll samt integrerad kyl/frys och diskmaskin. Bor du i någon av kvarterets större lägenheter
har du ugn i högskåp och bor du i en femma har du
dessutom en egen köksö.

31

Fönster i flera väderstreck och helglasade
balkongdörrar släpper in ljus i ditt hem.

Nobelberget
32 är en visionsbild – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
Detta

Nobelberget
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För att ta tillvara på den generösa takhöjden om 2,6 meter
inreder vi ditt hem med takanpassad förvaring.

Nobelberget
34 är en visionsbild – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
Detta

Nobelberget
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Ett vägghängt tvättställ ger ditt badrum ett
modernt och luftigt intryck. I det stora
spegelskåpet och väggskåpet finns gott om
plats för förvaring.

Golv i dov, grön nyans
och lekfull mönsterskärning.

Små detaljer som gör stor skillnad.
I badrummen låter vi det beigevita kaklet brytas
av mot ett golv i dovgrön klinker som klättrar upp
en bit på väggen. Som en lekfull detalj får sockeln
en diagonal mönsterskärning. Ytterligare färgkontrast
skapas tack vare den vita arbetsbänken ovanför
tvättmaskinen och torktumlaren.

Detta är visionsbilder – ändringar i utförande och materialval kan komma att ske.
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handdukstork samt spegelskåp och väggskåp som
ger bra förvaring. Infällda spottar i taket är ännu en
detalj som ger ditt badrum det lilla extra.
Bor du i någon av kvarterets fyror till femmor har du
dubbla badrum. Ett med dusch och ett med badkar
– så du slipper den värsta morgonrusningen.

För att göra din badrumstillvaro så bekväm som
möjligt inreder vi med takdusch, duschvägg i glas,
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Nobelberget
förändras
med
Nobelberget,
tiden
en deloch
av
människorna
växande
Sickla.
som bor här.
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Nobelberget

39

40

41

I Sickla kan du klättra på väggarna, fylla
kylskåpet med ekologiskt eller ta en ta en
spontanbio när du vill.

Från industriområde till
dynamisk stadsdel,
bara 10 minuter från Slussen.
Vi älskar Sickla!
Atrium Ljungberg förvärvade Sickla 1997. Sedan dess
har platsen utvecklats till en livlig stadsdel med en
unik mix av lokalt kvartersliv och urban stadspuls.
Som boende på Nobelberget har du tillgång till allt
som Sickla erbjuder. Köpkvarteret är en av Stockholms största handelsplatser med 120 butiker, ett
30-tal restauranger, flera gym och en biograf. Torget
och parken vid Marcusplatsen sjuder av folkliv. Här
finns även Dieselverkstaden med allt från bibliotek,
konsthall och center för inomhusklättring. I närheten
finns även skolor och förskolor.
För att skapa en stadsdel som lever dygnet runt
bygger vi även ett hotell i den gamla tapetfabriken vid
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Marcusplatsen. Hotellet, i samarbete med Nordic
Choice Hotels, erbjuder drygt 150 hotellrum samt en
öppen entrévåning med lounge och restaurang.
Vi bygger dessutom ett nytt vård- och hälsohus med
namnet Curanten där det planeras för bland annat
vårdcentral, tandläkare, babysim och naprapater.
Sickla tur och retur.
Bor du på Nobelberget är det enkelt att ta dig dit
du ska. Mycket finns på gång- eller cykelavstånd.
Ska du åka lite längre finns det både bussar och
tvärbana. Till 2026 planeras även en ny tunnelbanestation med endast sex minuters restid till
Kungsträdgården.
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Stadspuls och skogslugn.
Livespelning och fågelkvitter.
After work och after ski.
Marcusplatsen – 100 m från Nobelberget.
Utanför Dieselverkstaden ligger Marcusplatsen
med lekplats, bouleplan och träpaviljong med uteservering. Här kan barnen leka fritt medan du äter
lunch. Parken har ett fritt och soligt läge med många
träd som ger skugga.
Hammarbybacken – 350 m från Nobelberget.
Strax intill Nobelberget ligger ett annat berg. Närmare
bestämt Stockholms mest centrala skidbacke,
Hammarbybacken. Den bjuder på fem nedfarter, ett
barnområde och en snow park. Vid foten av backen
finns ett utegym och längst upp planeras en toppstuga med milsvid utsikt över staden.
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Nackareservatet – 400 m från Nobelberget.
Nackareservatet sträcker sig från Hammarby sjöstad
och Sickla i norr till Ältasjön i söder. Men också från
Björkhagen i väster till Erstavik i öster. Här finns något
för alla. Elljusspår, utegym och golfbana. Vandringsleder, löpspår och kanotleder. Skog för svampplockaren samt fem sjöar för fiske, skridskor och bad.
Sickla strand – 650 m från Nobelberget.
När sommarsolen gassar kan du cykla ner till Sicklasjön på bara några minuter. Här väntar en barnvänlig,
långgrund strand med stor gräsmatta, bryggor och
badflotte. Det finns även tennisbana, boulebana
och bocciabana.
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Bo i vår stad.

Vi omvandlar en plats
till en stad. En stad där alla
vill leva. Vår stad.
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Nobelberget

I många år har Atrium Ljungberg haft sitt största fokus på handel
och kontor. Vi har gjort det bra. Riktigt bra. Men nu
ska vi göra det ännu bättre genom att addera vår nästa
pusselbit Bostad, eller som vi väljer att kalla den Bo i vår stad.
Vi bygger de bästa bostäderna för människor som söker
en helhet med levande mötesplatser, nya upplevelser
och naturliga länkar mellan jobb och fritid.
Våra bostäder har mycket känsla och en egen identitet.
För att lyckas bygga de bästa bostäderna har
Bo i vår stad en ledstjärna. Vi kallar den ”Alltid en tanke till”.
Det betyder att vi aldrig nöjer oss med bra nog.
Vi tänker alltid till lite extra för att göra våra bostäder och vår
stad ännu bättre. Det kan handla om allt från något litet
till något stort – en omtanke, en lyckotanke, en eftertanke.
Något som får dig att känna: Tänk att just jag bor här!
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Den här broschyren beskriver vår vision för Nobelberget. Men inget är skrivet
i sten. Vi förändras med tiden och människorna som bor och verkar här.
Därför reserverar vi oss för eventuella ändringar och tryckfel.
Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.
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