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Det Stockholmska är  
det blåa, det gröna och  
det gula. Vattnet, grönskan 
och byggnaderna. 

Det är också den unika  
möjligheten att kombinera 
ett urbant liv med lättill- 
gänglig natur. Var du än  
bor kan du nå spännande 
målpunkter både i det  
urbana och i naturen  
på 30 min. 

Stockholmskt betyder  
också kraft i innovation 
och kreativitet.

Torleif Falk
Stadsarkitekt i Stockholm



3

Programmet för det parallella uppdraget beskriver syfte, mål och förutsättningar för 
stadsutvecklingen i Stockholms Centralstationsområde inom ramen för detaljpla-
nearbetet. Syftet med detaljplanearbetet är att pröva en utveckling av Centralsta-
tionsområdet som ska möjliggöra bättre tillgänglighet till Centralstationen och klara 
en ökad järnvägstrafik med fler resenärer. Genom överdäckning av spårområdet 
mellan Vattugatan i söder och Kungsbron i norr kan stadsdelen läkas ihop med blan-
dad bebyggelse för kontor, handel, bostäder, kultur, service och offentliga platser. 
 
Byggherre och arrangör av detta parallella uppdrag är fastighetsägaren Jernhusen i 
samverkan med Stockholm Stad och Trafikverket.

Resan fram till denna punkt i detaljplaneprocessen har varit lång och bygger på 
många människors tankar, idéer och beslut. Processen har också inneburit ett gedi-
get utredningsarbete över lång tid som bildat en stabil grund för olika ställningsta-
ganden i programmet. Givet den bakgrunden är vår förhoppning att deltagarna i det 
parallella uppdraget, liksom övriga intressenter, ska finna programmet tydligt,  
relevant och inspirerande för den kvalificerade utmaning som uppgiften innebär.

Syftet med det parallella uppdraget är att ta fram flera utvecklingsförslag och välja 
ett av dem, som ska ligga till grund för områdets nya detaljplan. Syftet är också att 
välja en konsultgrupp som tillsammans med Jernhusen kan färdigställa samråds-
handlingar och driva delar av detaljplanens genomförande från program och projek-
tering till byggproduktion.

Vi har under flera års tid sett fram emot denna fas i planprocessen och det ska bli 
mycket spännande och intressant att ta del av de idéer och förslag som de utvalda 
teamen tar fram under det parallella uppdraget.

Nu börjar det parallella uppdraget för utvecklingen  
av Stockholms centralstationsområde.

Kerstin Gillsbro
Vd Jernhusen

Välkommen!
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I Stockholm är pulsen högre, utvecklingskraften 
starkare och kreativiteten rikare. 

I en stockholmare bor en medmänsklig super-
hjälte redo att ställa upp när situationen kräver, 
det visade sig både under terrorattentatet såväl  
som under coronapandemin. 

Även om vi inte känner varandra så finns vi där 
för varandra och hjälper till om det behövs, den 
stockholmsandan är jag enormt stolt över.

Anna König Jerlmyr
Stockholms Finansborgarråd
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Om Jernhusen
Statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen bidrar till en bättre transportsektor och ett 
mer hållbart Sverige genom att äga, utveckla och förvalta stationsområden, underhålls-
depåer och kombiterminaler längs järnvägen. 

Jernhusen ska göra skillnad för människor och miljö 
genom att främja ökat resande och transporter  
på järnväg.

Våra fastigheter ska göra järnvägen attraktivare för 
både resor och godstransporter. Sedan starten 2001 har 
vi investerat cirka 14 miljarder kronor i fastigheter som 
bidrar till en bättre järnvägsinfrastruktur. 

Vi samlas kring en gemensam idé om vikten av hållbara 
transporter i ett alltmer urbaniserat samhälle med 
stora klimatutmaningar. Genom att vi förvandlar våra 
stationsområden till hållbara, levande stadsdelar kan 
fler människor bo, arbeta och vistas nära stationen 
och i större utsträckning välja det hållbara resandet. 
Jernhusen äger mycket mark vid centralstationer-
na i Stockholm, Göteborg och Malmö, liksom i andra 

regionala huvudstäder i Sverige. Dessa städer växer 
snabbt och kan förtätas på ett hållbart sätt genom att vi 
utvecklar stationsområdena och därmed även stöttar 
regionernas tillväxt. 

Allt fler inser det ekonomiska och praktiska i att pendla 
med kollektivtrafik i stället för med bil. Snart är statio-
nerna åter lika viktiga som på den tid då de förde med 
sig modernitet och tillväxt till städerna. Allt fler vill och 
kan använda tåg både för resor och transporter, till nytta 
för människor och miljö. Järnvägen befinner sig nu i en 
ny guldålder, tack vare ökad medvetenhet om behovet 
av en hållbar samhällsutveckling.

•  
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Hållbar stadsutveckling  
för hållbart resande
Målen för stadsutvecklingen runt Stockholms Centralstation utgår från Jernhusens 
vision att göra skillnad för människor och miljö genom att främja ökat resande och 
transporter på järnväg. Genom att utveckla stationen och området runt omkring kan vi 
öka resenärskomforten, möta framtidens resande och utveckla Stockholm City. 
Det är hållbar stationsnära stadsutveckling.

Våra ställningstaganden 
Jernhusens stationsnära stadsutveckling har resenären 
i centrum. Vad det innebär sammanfattas i Jernhusens 
kvalitetsprogram ”Stationsnära stadsutveckling” där vi 
formulerar sex ställningstaganden som vi arbetar efter i 
vår stadsutveckling. Dessa innebär att vi ska:

 ú Främja hållbar mobilitet
 ú Stötta en sammanhållen stad
 ú Skapa platsspecifik och hållbar arkitektur
 ú Stärka platsens attraktivitet och konkurrenskraft
 ú Integrera grönska och vatten
 ú Generera inkluderande offentliga rum

Stationsnära stadsutveckling bidrar till 
Agenda 2030
Jernhusens arbete med stationsnära stadsutveckling 
syftar också till att bidra till de globala målen för hållbar 
utveckling - Agenda 2030.  För att tydligare koppla Jern-
husens stationsnära stadsutveckling till Agenda 2030, 
används verktyget ”Citylab Action Guide” för hållbar 
stadsutveckling från Sweden Green Building Council 
som stöd. Citylab Action Guide pekar ut ett antal hållbar-
hetsindikatorer för stadsutveckling som alla härleds till 
något eller flera av de globala målen för hållbar utveck-
ling. För Centralstationsområdet har Jernhusen formu-
lerat specifika mål utifrån indikatorerna som beskrivs i 
programmet för det parallella uppdraget. 
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KOLLA UPPLÖSNING

Centralstationsområdet har, genom sitt läge 
och funktion, alltid haft en viktig betydelse för 
Stockholm och Sverige.
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Platsen
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Mitt i Stockholm sedan 1871
Centralstationsområdet har, genom sitt läge och funktion, alltid haft en viktig betydel-
se för Stockholm och Sverige. När järnvägen, den så kallade sammanbindningsbanan,  
drogs fram på 1860-talet påverkade det starkt verksamheterna i området. Centralsta-
tionsområdet har sedan dess fortsatt att förändras i takt med och som en spegling av 
samhällsutvecklingen och nu förändras området igen, för att möta en hållbar framtid. 

Från 100 till 230 000 resenärer 
Stockholms Centralstation invigdes den 17 juli 1871. Då 
reste cirka 100 personer med tåg varje dag. 

Fram till 1960-talet ökade tågresandet stadigt och Cen-
tralstationen med området runt omkring var ett viktigt 
nav i Stockholm för resande men också för handeln, 
restauranglivet, hotellen och övrigt näringsliv. 

Därefter tog bilen och inrikesflyget över en stor del av 
transporterna och platsen blev kringbyggd av trafikleder 
och alltmer en baksida i Stockholm City.

Under 2000-talet började resandet öka igen och om-
rådet blev återigen en mer attraktiv plats att etablera 
sig på. 80% av Sveriges alla personresor med tåg börjar 
eller slutar i Stockholm och idag passerar 230 000 per-
soner stationen dagligen, vilket är det största flödet på 
någon plats i Sverige. 

Läs om platsens historia i bilaga 1. Centralstationsområdets 
historia.

Utveckling för framtiden
Stockholm växer och utvecklas med fortsatt befolk- 
ningsökning och växtkraft inom näringslivet. Stockholm 
City har pekats ut som ett av stadens utvecklingsom-
råden för ny bebyggelse enligt en vision som innebär 
en vidarutveckling och förstärkning av området som 
mötesplats med en mer mångsidig och rik stadsmiljö 
och ökad blandning av funktioner. 

Områdets funktion som Sveriges största bytespunkt för 
kollektivtrafik behöver också utvecklas för att fler ska 
kunna resa kollektivt och klimatvänligt.

I mars 2016 lämnade Jernhusen AB in en ansökan om 
planändring för Centralstationsområdet. Planansökan 
knyter an till den förnyelse av stadsmiljön som påbör-
jats med uppförandet av byggnaden inom fastigheten 
Orgelpipan 6 vid Vasagatan/Klarabergsgatan som 
innehåller den nya entrén till pendeltågen, ett hotell och 
ovanliggande bostäder. Nu fortsätter den stationsnära 
stadsutvecklingen i Centralstationsområdet.

Stockholms Centralstation, personal och resande på perrongen cirka 1894.



Centralplan framför Stockholms Centralstation cirka 1920.
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Stadslandskapet 
Området har bebyggelse från olika tidsepoker som ge-
mensamt präglas av en storskalighet. Befintlig bebyg-
gelse har delvis en högre skala än stenstaden. Sett från 
Riddarfjärden och Södermalm är Stadshuset och Klara 
kyrka viktiga landmärken i stadssiluetten. Den största 
delen av markytan utgörs av bangård och spårområde 
och bildar en kraftig barriär i stadsdelen och dominerar 
upplevelsen. Området omkring Centralstationen präglas 
även av en omfattande trafikapparat vid Tegelbacken 
och längs Klara sjö. 

Området har olika höjdnivåer och de topografiska skill-
naderna förstärks delvis av trafikbarriärer. Befintliga bro-
ar och trafikramper bidrar inte tillräckligt för människor 
att sig ta sig fram och orientera sig i området på ett na-
turligt sätt. Centralstationen är en viktig symbolbyggnad 
för området, men har idag en mer nedtonad betydelse i 
stadsbilden. Det skulpturalt utformade stora komplexet 
Cityterminalen/World Trade Center ligger på den sedan 
tidigare överdäckade delen av spårområdet. Mittemot 
Cityterminalen ligger det nyligen ombyggda Kungsbro-
huset. Byggnaden är åtta våningar mot Klarabergsvi-
adukten och reser sig till tio våningar mot Kungsbron. 
Bostadsbebyggelsen på Blekholmsterrassen har en 
postmodernistisk karaktär och knyter i sin färgsättning 
an till funkisbebyggelsen på Kungsholmssidan. 
Läs mer i bilaga 2. Befintliga byggnader.

Stationen & bytespunkten
Centralstationen och Cityterminalen är en central knut-
punkt för tåg-, buss- och tunnelbanetrafik i Stockholms-
regionen och ett nav i den nationella och internationella 
buss- och tågtrafiken. Över 70 miljoner resenärer tra-
fikerar området varje år. Buss och tåg till flygplatserna 
Arlanda, Skavsta, Västerås och Bromma avgår här. 

Området med närhet till Centralbron och Klarabergs- 
leden präglas starkt av motortrafik. Många busslinjer 
finns i anslutning till området, både innerstadsbussar 
och regionala bussar. Dagens lokalbussangöring har 
hållplatser på olika sidor av stationsbyggnaden. Från 
Tegelbacken utgår lokal och regional båttrafik. Under 
2017 invigdes citybanan och pendeltågstrafiken flytta-

Centralstationsområdet idag
Platsen utgör idag en central punkt i regionen där Centralstationen tillsammans med 
Cityterminalen utgör två viktiga anläggningar för den nationella, regionala och loka-
la trafikförsörjningen. Området är en av Sveriges mest persontäta platser med stora 
flöden av människor. Inom Västra City arbetar idag cirka 6 000 personer samtidigt som 
endast cirka 250 personer bor i området. 

des från bangården till citytunneln. Spårvagn City kom-
mer i framtiden sannolikt att förlängas och få ändhåll-
plats på Klarabergsgatan. Viktiga regionala cykelstråk 
passerar genom området. Det huvudsakliga sättet att 
röra sig är till fots mellan tåg-, buss- och tunnelbanetra-
fik och innerstadens alla målpunker. 

Offentliga stadsrum och stråk
Centralplan
Centralplan är den historiskt förankrade förplatsen till 
Stockholms Centralstation som har skiftat karaktär 
genom olika tidsepoker. Dock har den alltid präglats av 
mycket trafik av olika slag, från hästskjutsar till spårvagn 
och taxibilar. Vasagatan och taxizonen dominerar, vilket 
delar upp platsen och lämnar lite yta kvar för vistelse. Det 
finns stor förbättringspotential i att minska taxizonens 
storlek och dominans på platsen. Det pågående projektet 
för Vasagatans omdaning utmed Centralplan kommer 
innebära mer yta för gång- och cykel samt en viss juste-
ring av taxiangöringen på platsen. 

Klarabergsviadukten
Klarabergsviadukten som förbinder Norrmalm och 
Kungsholmen är Klarabergsgatans förlängning mot 
väster. Centralstationens övre entréhall och entréerna 
till såväl Cityterminalen som World Trade Center vetter 
mot Klarabergsviadukten. Idag finns relativt stora par-
keringsytor och uppställningsplatser för bilar och taxi på 
både norra och södra sidan av viadukten samt busshåll-
platser. I samband med utvecklingen av området kom-
mer parkeringsdäcket mot spårområdet samt dagens 
övre stationshall med största sannolikhet att rivas. 

Nils Ericsons plan
Nils Ericsons plan är platsen mellan Centralstationens 
övre entréhall och Stockholm Waterfront Congress 
Centre samt Radisson Blu Waterfront Hotel på västra 
sidan av spårområdet. Idag används platsen mest till 
parkering och yttre arrangemang kopplat till de stora 
mässorna i Waterfront Congress Centre. I söder vetter 
Nils Ericsons plan direkt mot Centralbron och trafikle-
den, men utblicken mot Stadshuset och Riddarfjärden 
rymmer stor potential som inte tillvaratas idag. 
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Västra Järnvägsgatan
Gatans läge mellan Klarabergsgatan och Kungsgatan 
samt närheten till Centralstationen har stor potential. 
Dock finns det flera områden som behöver utvecklas 
för att det ska kunna bli en levande stadsmiljö. Gatan 
har idag kontorsbebyggelse på västra sidan och hålet 
ner till spårområdet på den östra. Idag finns lokaler i 
nästan samtliga bottenvåningar, men de upptas av någ-
ra få stora verksamheter med låg detaljrikedom och det 
är glest mellan entréerna. Samspelet mellan de nya och 
de befintliga kvarteren utmed Västra Järnvägsgatan 
kommer att bli avgörande för hur platsen upplevs.

Terminalslingan 
Kvarteret som sträcker sig mellan Kungsgatan och 
Klarabergsviadukten på bangårdens östra sida innehåll-
er Cityterminalen för fjärrbussar i de nedre planen och 
World Trade Centers kontors- och konferenscenter i 
resterande delarna. Utmed bangården löper Terminals-
lingan som idag innehåller körfält, uppställningsplatser 
och hållplatser för fjärrbussar, flygbussar och chartrade 
bussar. Det finns även en ramp in i ett bussgarage från 
Terminalslingan.



”Mötesplats på nåder”
Jernhusen har gjort ett omsorgsfullt arbete för att få en 
bild av hur området upplevs idag och hur platsen kan bli 
bättre. Verktygen har varit dialoger, platsobservationer 
av gångflöden och vistelse och genom en stadsmiljöa-
nalys. Dialogerna inkluderade en öppen webbenkät med 
kvalitativa frågor, en kvantitativ enkät, djupintervjuer 
med fokusgrupper samt genskjutsintervjuer på plats.

Resultaten pekar på stora brister idag gällande tillgäng-
lighet då det är krångligt och otrivsamt för gående och 
cyklister. Många upplever en otrygghet, i synnerhet 
nattetid, och i vissa delar av området även dagtid. Några 
platser upplevs också folktomma och öde. Det finns en 
brist på trivsamma gröna mötesplatser liksom kontakt 
med de öppna vattenrummen. 

Få upplever området som en naturlig plats att vistas på. 
För många är Centralstationsområdet endast en plats 
de arbetar på och upplevs inte vara en plats att stanna 
och vistas på efter avslutad arbetsdag. 

Hur upplevs området?
Att förändra en plats som många människor använder varje dag kräver att vi är lyhörda 
för deras åsikter. För att förstå hur Centralstationsområdets resa tillbaka till positionen 
som given mötesplats och entré till huvudstaden ska gå till, har vi frågat allmänheten 
om hur platsen upplevs idag och vad som är viktigast att tänka på när den ska utvecklas.

Barriärer av bilvägar, höjdskillnader och parkeringar 
skapar en stressig, bullrig och rörig miljö. Vittnesmål 
tecknar bilden av en kall, otrygg, hård, storskalig och 
grå miljö. Det är en ”mötesplats på nåder” och inte en 
destination i sig själv. Platsen är svårnavigerad och inte 
längre den grandiosa entré till huvudstaden som den en 
gång var.

Svårnavigerat och otillgängligt
Centralstationsområdet upplevs av många som 
otillgängligt och svårt att orientera sig i, bland annat 
på grund av nivåskillnader i olika delar av området och 
att det finns få alternativa vägar att välja om en viss 
sträcka upplevs som otrygg. Boende och arbetande i 
området påpekar att turister har svårt att hitta till kända 
attraktioner och målpunkter i Stockholm från entré- och 
knutpunkter i området. Flera upplever även att det är 
komplicerat att byta mellan olika transportslag liksom 
att hitta till viss resenärsservice. 

Det är en ”mötesplats på nåder” 
och inte en destination i sig själv.

Klarabergsviadukten mot väster
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Topplista 
Vad borde förbättras i  
Centralstationsområdet? 
1. Mer grönska  
2. Mer restauranger och kaféer  
3. Enklare att gå 
4. Tryggare 
5. Mer folkliv  
6. Bättre plats att träffa vänner och bekanta
7. Nya bostäder
8. Mer butiker och service
9. Mer lugn och ro
10. Enklare att cykla

Resultat av öppen, kvalitativ webbenkät 2018

Gående har underordnats
Centralstationsområdets sociala värden har minskat i 
takt med att framkomligheten för bil- och spårtrafik har 
ökat. Underordningen av gående och cyklister är också 
kännbar i gatornas utformning med alltför smala trottoa-
rer och med otrygga förutsättningar för cyklister. En brist 
i dagens gångnät är också att vissa platser har dålig eller 
ingen tillgänglighet för människor med funktionshinder. 

Trafikbarriärer i kombination med nivåskillnader och långa 
korsningsavstånd har lett till att många platser i Central-
stationsområdet upplevs som avlägsna från resten av 
centrala Stockholm, trots den geografiska närheten.

Mer av allt!
Området har idag en stor andel kontor samt Waterfront 
kongresscenter och World Trade Center som lockar 
många besökare årligen. Det finns önskemål om att de 
evenemang som pågår exempelvis i Waterfront skulle 
kunna sippra ut och synas i det offentliga rummet för att 
berika stadslivet. 

Stockholmarnas önskelista innehåller också mer 
grönska, mer restauranger och enklare och tryggare för 
gående och är ett direkt svar på de uttalade bristerna i 
Centralstationsområdet. 

Många önskar serviceverksamheter för att underlätta 
vardagslivet och fler verksamhetsentréer ut mot gatan 
liksom caféer, uteserveringar och kultur, som museum 
och bibliotek. 

Många vill se verksamheter som lockar ”vanliga 
människor” till området, vilket också kan vara idrott och 
evenemang som kan aktivera platserna över dygnet 
och befolka utemiljöerna. 

Platsen är svårnavigerad och inte längre 
den grandiosa entré till huvudstaden som 
den en gång var

Klarabergsviadukten facing öster

Topplista 
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10. Enklare att cykla
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Stockholm måste genom tiderna har varit något av 
stadsplanerarnas mardröm. Men just genom det mot-
stånd som en dramatisk och svårtämjd topografi bjudit 
har staden blivit något helt unikt. 

En del i landskapet, men samtidigt en riktig stad. Stor-
slagen och påkostad på samma gång som intim och 
sparsmakad. Innehållsrik och mångfasetterad men ändå 
greppbar och samlande. Målinriktad såväl som  
öppen för improvisation. Och alltid en plats dit människor 
sökt sig för att träffa andra - möten som genererat nya 
tankar och idéer till grund för innovation och utveckling. 

Stockholm är en nyfiken stad, väl medveten om sin  
historia, men likafullt ständigt på väg framåt!

Martin Rörby
Arkitekturhistoriker
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Vision & mål
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Visionen
Här ska en ny del av staden växa fram. En baksida av Stockholm blir en inbjudande plats 
mitt i city. Det sjuder av liv – med människor, möten och stadsliv. Det blir mer Stockholm 
att älska.
På ny mark ovan bangården ska staden flytta in. Klarabergsgatan blir ett levande torg och 
taket på nya stationen en fantastisk utsiktsplats över huvudstaden. Här välkomnas alla 
till Sveriges huvudstad. Arbetsplatserna lockar och formar framtidens talanger. Butikerna, 
krogarna och caféerna ger platsen puls. Stockholm stärks i en omvärld där konkurrensen 
hårdnar. 
Den nya stationen gör resandet smidigare, enklare och mer njutbart. Här finns både lugn 
i gröna miljöer och inspiration från en levande stad där ett lockande utbud av kultur och 
aktiviteter inspirerar. Den urbana miljön med hållbar arkitektur och genomtänkt planering 
skapar en plats som vill framåt och uppåt för att återta sin storhet som stadens nav.

Välkommen till Centralstaden!

Mer Stockholm att älska
Sedan 2015 har ett arbete pågått med att formulera en vision och gemensamma mål för 
utvecklingen av centralstationsområdet. Arbetet har tagit avstamp i platsens historia 
och hur den upplevs idag och har involverat en bred grupp av samarbetsparters som 
Stockholm Stad, Trafikverket, grannfastighetsägare och andra intressenter.        
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Platsens identitet

Vi stöttar visionen med sex värdeord som vi önskar ska prägla upplevelsen av 
framtidens Centralstationsområde. Välkomnande, vägledande och genuin repre-
senterar det man alltid ska uppleva på platsen. Stockholmsk och formstark ska 
vara särskiljande för platsen. Bubblande representerar det som överraskar.

Stockholmskt för mig är fyllt med potential och en 
ständig vilja att ta nästa steg – framåtsträvande,  
nyfiket och öppet för influenser – fast Stockholm  
gör det ändå på sitt alldeles egna sätt.

Daniella Waldfogel
  Näringspolitisk chef,  

Stockholms Handelskammare

Vägledande
Smarta lösningar för samtida och 

framtida behov – för alla som reser, 
arbetar och vistas på platsen. 

Platsen stjäl inte någons tid utan 
berikar den.

Välkomnande
Här hälsar Stockholm alla välkomna med en 

inbjudande och trygg miljö som lever, andas och 
inspirerar – oavsett klockslag. 

Stockholmsk
Orädd, nyfiken, självklar och innovativ. 
En världskänd storstad med puls där 

närheten till vatten och grönska  
synliggörs.

Formstark
Hållbar arkitektur och design förtydligar  

platsens identitet med omsorg om detaljerna. 
Konstnärliga uttryck skapar såväl fasta som 

temporära värden på platsen.

Bubblande
Wow! Här sjuder av liv och 
energin inspirerar. Platsen 

vågar. Precis som Stockholm.

Genuin
Platsen är vad den utger sig för att vara. 
Detaljer, kunskap och kvalitet skapar en 

unik miljö för framtidens behov där histo-
rien alltid är närvarande. 

FIGUR 2. Visionens värdeord



Vad är Stockholmskt?

Likt en väldig pulsåder har den stora järn-
vägskroppen löpt genom stadens hjärta 
och dess allra vackraste vattenrum och his-
toriska öar. Att knyta samman spåren 1871 
var en stor fråga i de vattenrum som redan 
då värnades. Centralstationen etablerades 
på  utfyllnader i den dåvarande stadens 
periferi. Först under 2000-talets första 
decennium kunde spåren utvecklas med 
pendeltågstunnlar och en väldig underjor-
disk infrastruktur med tunnelbanelinjerna. 
De underjordiska stationerna och koppling-
arna till centralstationen har utvecklats till 
vår tids stora resanderum för hundratusen-
tals stockholmare varje dag.

På ytan är det ännu så att spåren passe-
rar genom det vackraste av Stockholm. 
Inresande till Stockholm har under alla 
tider vittnat om den plötsliga skönhethets-

upplevelse som det inneburit när tåget 
söderifrån kommit ur tunneln och passerar 
i det klara ljuset över Riddarfjärden, för 
att sedan dyka ned i Centralstationen. I 
stadsutvecklingen bidrog Centralstationen 
och Järnvägsparken till att Vasagatan 
etablerades som ny paradgata med en 
vattenfront i vyn. Den stora utbyggnaden 
för bilismen med Centralbron och Tegel-
backen skapade dock nya baksidor. Trafik- 
och spårområden kom att dela staden.

På ytan finns ännu en stor potential för 
att knyta ihop staden i området. Gator 
kan fullkomnas och leda fram stadsli-
vet genom tidigare barriärer. Typiskt för 
Stockholm är ju ett gatunät som kan sluta 
i vyer över vattenrum. Genom överdäck-
ningen av Klarastrandleden på 1990-talet 
skapades en sådan stadsmiljö med ny 

Tankar kring Centralstaden och stadens själ



Vad är Stockholmskt?

gata, vy mot stadshuset och grönsk-
ande framsida mot vatten där tidigare 
en industriell baksida legat. Stadsmässig 
skönhet kan aktivt tillskapas. Genom 
Stockholms modesta skala kan en natur-
lig sammanväxning skapas över spårom-
rådets ”dike”. Det skulle binda samman 
och förena, minska de upplevda avstån-
den och gynna stadslivet.

Staden har sina stora vattenrum som en 
väldig öst-västlig axel. Det ger stor dra-
matik i ljusföringen från morgon till kväll 
med reflektion från fjärdarna sommar-
tid men även vid låga vintriga solstånd. 
Ljusets infall återspeglas i fasader och 
gaturummens orientering. Stockholm 
är också staden där de tusen caféerna 
och uteserveringarna lockar ut invånarna 
under en allt större del av året. Vatten-

fronter och takterrasser bjuder in till ett 
utökat stadsliv. Få saker får liv i Stockhol-
marna som en solglimt och en skyddad 
vrå att sitta ute på.  Närheten till grönska 
och vatten även i stadens allra centra-
laste delar är lite av Stockholms själ. Men 
staden är under året också en lång period 
av mörker och kyla. Då är de varma upp-
lysta innerummen en trygghet för både 
resenärer och andra i stadslivet. Där får 
de stora resanderummen en allt större 
betydelse för stockholmarnas vardag. 
Centralstaden behöver bli en attraktion 
över hela året och fylla stadslivets allra 
viktigaste behov. 

8 juni 2020 

Per Kallstenius
tidigare stadsarkitekt i Stockholm 

1984-89  och 1993-2010



De gemensamma målen är att:
 ú  Öka det hållbara resandet genom att skapa en att-

raktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt med hög 
resenärskomfort avseende orienterbarhet, komfort 
och service. 

 ú  Skapa förutsättningar för en effektiv järnvägstrafik på 
Stockholm Centralstation som en del i ett robust  
nationellt system. 

 ú  Med sin struktur, form, funktion och innehåll länka ihop 
Stockholms innerstad såväl fysiskt som socialt,  
genom att utveckla Stockholms unika karaktär.

 ú  Med stationen som nav tydligt bidra till att utveckla  
Stockholm City till en aktiv, integrerad och attraktiv  
24h-stad med blandat innehåll, levande bottenvå-
ningar och attraktiva allmänna platser.

 ú    Skapa en representativ entré till Stockholm och 
Sverige, med Centralstationen som tydlig symbol och 
målpunkt som knyter an till dess historiska betydelse.

 ú Långsiktigt tillvarata områdets fulla potential och  
säkerställa en ekonomiskt genomförbar och samhälls- 
nyttig lösning.

Gemensamma mål för platsen
Visionen för Centralstationsområdet i Stockholm har väglett Jernhusen, Trafikverket och 
Stockholms Stad i formuleringen av gemensamma mål för utvecklingen som ska resultera 
i en funktionell och attraktiv kommunikationsnod i en långsiktigt hållbar stadsmiljö.

Socialt värdeskapande 
Stockholms stad har tagit fram en modell för socialt 
värdeskapande arbete, SVA som används i stadens 
stadsutveckling för att säkerställa att alla projekt ger 
sociala mervärden. Analysen utgår ifrån Stockholms 
Översiktsplans fyra stadsbyggnadsmål; en växande 
stad, en sammanhängande stad, god offentlig miljö och 
klimatsmart och tålig stad. 

2018 gjordes en nulägesanalys och utifrån den formule-
rades effektmål för socialt värdeskapande med tillhöran-
de indikatorer. Dessa har integrerats i fördjupningen av 
de gemensamma målen.

See bilaga 5.1 SVA_Centralstationsområdet 190222 och  
bilaga 5.2 SVA PM effektmål för Centralstationsområdet.

Hållbarhetsmål
I tillägg till de gemensamma målen finns Jernhusens 
övergripande hållbarhetsmål för utvecklingen;

 ú Ny bebyggelse inom detaljplaneområdet ska vara 
klimatneutral ur ett LCA-perspektiv.
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FÖRDJUPNING AV DE GEMENSAMMA MÅLEN:

 ú Öka det hållbara resandet genom att skapa en, ur ett resenärsperspektiv,  
attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt med hög resenärskomfort  
avseende orienterbarhet, komfort och service. 

 ú Skapa förutsättningar för en effektiv järnvägstrafik på  
Stockholms Centralstation som en del i ett robust nationellt system. 

Framtidens resenärsmiljö & järnvägstrafik

exempelvis bristande fotgängarmiljö med otrygghet, 
buller eller höjd- och riktningsförändringar. Även utbudet 
av funktioner längs stråk är viktigt att beakta. 

Resenären i centrum
Resenärernas behov är en central utgångspunkt för 
stationsområdets utveckling. Behoven kan ordnas i en 
hierarki, där säkerhet och tillförlitlighet är grunden för all 
kvalitativ service som alltid ska levereras, hastighet och 
lätthet är viktigt när människor rör sig i stationsmiljön, 
medan bekvämlighet och upplevelser gör människor 
glada när de vistas i stationsmiljön. 

Resenärer som har bråttom, som exempelvis vardag-
spendlaren, vill ofta röra sig snabbt och enkelt genom 
stationen medan resenärer som har mer tid, som 
semesterfirare eller nöjesresenären, är mer intresse-
rade av stationens atmosfär och utbud. Sammantaget 
innebär det att både rörelse och vistelse är viktiga 
utgångspunkter i stationsutforming. I figur 3 illustreras 
sambanden som en behovspyramid, där basen av utgör 
aspekter som förväntas och vid avsaknad skapar miss-
nöje, medan aspekterna i toppen enbart skapar nöjdhet.

Huvudstadens framtida centralstation
Urbanisering som globalisering ger upphov till fler 
liksom längre resor i vardagen. Samtidigt blir alltfler 
medvetna om vikten att resa hållbart för att värna om 
miljön och klimatet. Ju fler som reser hållbart, desto 
viktigare blir stationens funktion som attraktiv, multimo-
dal bytespunkt för hållbara trafikslag. 

Stockholm behöver som Sveriges huvudstad en 
välfungerande centralstation avseende tillgänglighet, 
komfort och service för resenärer och besökare. Områ-
det, som innefattar Stockholms Centralstation, Cityter-
minalen och en direktkoppling till Station Stockholm City 
samt tunnelbanans T- Central är också Sveriges största 
bytespunkt för kollektivtrafik. För att möjliggöra ett 
effektivt och klimatsmart resande och en attraktiv sta-
tionsfunktion även i framtiden behöver dess utformning 
utvecklas. 

Staden ska ansluta på ett tydligt och sömlöst sätt till 
Centralstationen och bytespunkten. Offentliga rum 
kopplade till stationen ska vara väl synliga och land-
märken ska underlätta orienteringen. Upplevda avstånd 
och barriärer ska undanröjas så långt det är möjligt, 
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2. Kort restid:
Sammankopplade transportslag, korta 
gångavstånd- och tider, hissar etc.

1. Förtroende:
Säkerhet, övervakning, trygghetspersonal, 
belysning, renlighet, doft. God tillgänglighet, 
service på rätt ställe i rätt tid, hållbarhet etc.

3. Utan mental ansträngning:
Realtidsinformation, skyltning, överblick,  
orienterbarhet, vägledande personal, etc

4. Fysisk bekvämlighet:
Korta avstånd, rulltrappor, hissar, sittplatser, 
butiker, restauranger, skåp etc.

5. Välkomnande miljö: 
Färg, ljus, ljud, doft, konst, form, 
identitet, renlighet, inkludering etc..

FIGUR 3. Resenärens behovspyramid enligt Mark van Haagen et.al. (2011). Waiting experience at train stations.  
Dissertation, Eburon, Delft (NL).

Hastighet
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Av resonemanget följer mål för bytespunktens rumsliga 
organisation:

• Bytespunktens kärna, stationen, ska koppla samman 
flera olika transportslag med en kommunikationszon 
d.v.s. gångstråk till- och från plattformar och vertikal 
kommunikation etc. 

• I direkt anknytning till kärnan ska resenärsservice 
finnas i form av information, skyltning, ledsagning, 
bagageservice. Den ska kunna fungera snabbt och 
bekvämt.

• I anslutning till kommunikationszonen ska miljöer 
med lägre tempo placeras, d.v.s. miljöer för att mötas 
och ta del av kommersiellt och kulturellt utbud. Här är 
miljöns karaktär, attraktivitet och upplevelserikedom 
den viktigaste faktorn. 

• Det yttre lagret av bytespunkten ska utgöras av över-
gången från stationen till staden, angöringsområdet, 
med kontor, bostäder, butiker och skolor etc. och här 
ska stationens kvalitéer och den omgivande stadsmil-
jön harmoniera och ge resenärer och besökare en tydlig 
upplevelse av platsens identitet och karaktär. Se figur 4.

Kopplat till stationen och bytespunkten finns även mål 
för socialt värdeskapande i en ny detaljplan: 

 ú  Centralstationsområdet ska vara en enkel  
bytespunkt

En enkel bytespunkt innebär en sammanhållen bytes-
punkt, att det är korta avstånd och lätt att hitta mellan 
samtliga trafikslag som fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana, 
bussar, taxi, cykelparkeringar och huvudgator. Koppling-
ar mellan hållbara mobilitetslösningar ska prioriteras. 
Funktionsvarierade skall ha likvärdig tillgänglighet som 
övriga resenärer. Gångflöden och kopplingar mellan de 
olika trafikslagen ska i möjligaste mån ske i stadsmiljön 
för att berika stadslivet och bidra till trygghet.

ATT UPPNÅ:
• Korta avstånd mellan trafikslag.
• Korta avstånd mellan trafikslag utan bilkorsning.
• Tillgång till cykelnära stationsentréer.
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Ankomstzon:  
Arbetsplatser, handel, samhällsservice

Servicezon:  
Möten & kommersiell service

Servicezon:  
Resenärsservice

Plattformszon VISTELSERÖRELSE

BYTESPUNKT

FIGUR 4. Stationens rumsliga lager enligt Mark van Hagen et.al.
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Prioritera hållbara trafikslag 
Hållbara resor till och från stationen ska också under-
lättas av utvecklingen. Tillgängligheten till hållbara 
trafikslag runt stationen ska förbättras och därmed 
även närheten till Centralstationen som multimodal 
bytespunkt. Vid bytespunkten ska en stor mångfald 
av mobilitetsaktörer kunna erbjuda sina tjänster. Varje 
trafikslag ska utgå från en tydlig plats inom området, 
med dimensionering som kan ändra form och storlek 
i takt med att mobilitesutbud och -behov ändras. För 
att främja mångfald och valfrihet ska resenären ha 
tillgång till samlad trafikinformation i gemensamma 
resenärsmiljöer som är oberoende av operatör eller 
trafikslag. 

Bytesmöjligheter ska ges mellan tåg samt till tunnel-
bana, pendeltåg, spårväg, lokal-,stom- regional- och 
fjärrbussar, taxi, hyrbilar och cykel i olika former. I sista 
hand ska privatbilismen prioriteras, och då endast med 
s.k. Kiss´n ride-zon. Utrymmet för olika trafikanter prio-
riteras enligt Stockholms Stads trafikhierarki, se figur 2.

Att prioritera hållbara trafikslag innebär att beakta flera 
delar i helheten kopplat till orienterbarhet och tillgäng-
lighet:

• plattformsentréernas utformning och synlighet 
• antal tillgängliga trafikslag och hur lätt det är att byta 

mellan dem 
• kapacitet för att rymma höga resenärsflöden
• skyltning och uppdaterad information 
• placering av hållplatser och avstånd mellan bytes-

punkter, både i antal meter och rumslig enkelhet och 
attraktivitet

• avstånd till målpunkter, både i antal meter och rums-
lig logik och attraktivitet

• generösa ytor och rik detaljeringsgrad anpassad till 
fotgängarens hastighet 

• tillgänglighet i största möjliga utsträckning vid trottoar-
kanter och övergångsställen

Centralhallen med den stora tavlan för trafikinformation.
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FÖRDJUPNING AV DE GEMENSAMMA MÅLEN:

 ú Med sin struktur, form, funktion och innehåll länka ihop Stockholms innerstad såväl  
fysiskt som socialt, genom att utveckla Stockholms unika karaktär. 

Detaljeringen i utformningen ska öka och göra miljön 
mer upplevelserik med aktiva öppna bottenvåningar 
och många synliga entréer. Jernhusen har tillsammans 
med Spacescape arbetat fram indikatorer för levande 
stadsmiljöer utifrån tre områden; Lätt att nå, härligt att 
vara och mycket att göra.

Läs mer i bilaga 6 Rapport Levande stadsmiljöer. 

Social inkludering - öppet för alla
Social inkludering handlar här om trygghet, öppenhet 
och tillgänglighet. Trygghet som överblickbarhet och att 
både känna sig sedd och att se andra. Öppenhet och till-
gänglighet är centralt från trafiksäkerhet för fotgängare 
och cyklister till förutsättningar för social mångfald. 

För planområdet som helhet ska andelen kvalitativ 
friyta öka som möjliggör och lockar olika människor att 
vistas, mötas och ta del av varierande aktiviteter över 
dygnet och årstiderna. 

Kopplat till detta område finns två mål för socialt värde-
skapande i detaljplanen:  

 ú  Centralstationsområdet ska ha friytor för alla
Målet innebär att planområdet ska innehålla torg, 
grönytor och andra friytor med många olika saker att 
göra för olika brukargrupper, åldrar och intressen och 
aktiviteter över dygnet, veckan och året. Dessa platser 
skall också vara tydligt offentliga och inte exkludera 
någon på grund av ålder, kön, bakgrund eller ekonomisk 
situation. Runt friytorna ska fordonstrafiken begränsas 
eller helt tas bort för att undvika barriärer och buller. 

ATT UPPNÅ:
• Många stadslivsfunktioner per plats (bilaga 6 Levande stads-

miljöer).
• Hög andel socialt värdefull friyta (värdefulla grönområ-

den, parker, torg, gågator) av planområdets markyta.
• Hög andel grönyta - Andel offentligt tillgänglig grönyta av 

planområdets markyta.

En sammanlänkad och levande innerstad

Förhöjda vistelsekvaliteter
Utvecklingen av de offentliga rummen och stråken i 
planområdet ska läka ihop delar i city och bidra till att 
förbättra områdets vistelsekvaliteter. En framtida plan-
struktur ska bidra till goda stadsmiljövärden och såväl 
stråken inom planområdet som kopplingarna till omgi-
vande stadsväv ska utvecklas. Stadsdelens rumsliga 
integration med övriga city ska stärkas på ett sätt så att 
det även kan bidra till ökad social inkludering. 

Miljöerna i och runt Stockholms Centralstation är några 
av stadens offentliga rum. För att dessa ska fungera för 
många människor och locka fler att resa med tåg och 
andra hållbara färdmedel, ska de offentliga rummen ges 
förutsättningar att bli mer levande som stadsmiljöer. Cen-
tralstaden ska bli en del av Stockholm City som är attraktiv 
att vistas i både som resenär, besökare och stockholmare. 

Förutsättningar för en levande stadsmiljö är självklar-
heter som inbjudande gator och offentliga rum liksom 
attraktiva mötesplatser. De ska ges ökad komfort och 
funktionalitet samt tillföras fler fotgängarvänliga intryck 
och förbättrat mikroklimat, bekväma sittplatser och 
tillräckligt med utrymme för fotgängare liksom platser 
för lugn och ro. 
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 ú Centralstationsområdet ska ha trygga platser
Trygga platser behöver aktiva bottenvåningar både dag 
och kväll. Gångstråk och platser ska vara överblickba-
ra och lätta att hitta i gatunätet. Innehållet i de aktiva 
bottenvåningarna ska vara varierat med olika typer av 
kommersiella och offentliga verksamheter och service, 
som handel, kultur, hotellreceptioner, restauranger och 
caféer. Bottenvåningarna ska ha en hög entrétäthet. 
Mörka platser dag- och kvällstid ska undvikas. Stadsmil-
jön ska vara lätt att orientera sig i och centrala platser 
och stråk ska ha en hög gångflödespotential. Platser 
ska genom skala, möblering, material och gränssnitt 
till omgivande bebyggelse utformas för att attrahera 
vistelse. 

ATT UPPNÅ:
• Hög entrétäthet per 100 meter och aktiva bottenvåningar. 

med hög andel utåtriktad verksamhet.
• Orienterbarhet och lokal överblickbarhet som låg andel av 

gatunät med låg rumsintegration.
• Låg andel överbyggd offentlig yta i utemiljön.

Fysisk integration
I uppgiften med att stärka planområdets fysiska inte-
gration med övriga City handlar det om att stärka konti-
nuiteten mellan stadsrum samt öka entrétätheten och 
funktionsblandningen. En viktig uppgift är att förbättra 
orienterbarheten i området med stadsrummens synlig-
het, siktlinjer och landmärken. I Centralstationsområdet 
är det särskilt viktigt att minska upplevda avstånd i form 
av störningskällor och barriärer som buller, otrygghet, 
trängsel eller bristande attraktivitet och höjd- och rikt-
ningsförändningar. 

Kopplat till detta område finns följande mål för socialt 
värdeskapande i en ny detaljplan: 

 ú   Centralstationsområdet ska vara gång-  
och cykelvänligt 

Ett gång- och cykelvänligt centralstationsområde 
innebär att det är lätt att röra sig och lätt att hitta i, att 
stadsmiljön upplevs som rymlig, trygg och säker och att 
det är enkelt att parkera sin cykel nära entréer. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas till de funktionsvarierades 
möjlighet att röra sig mellan olika gatunivåer.

ATT UPPNÅ:
• Konnektivitet och kvalitet i gångnätet.
• Konnektivitet och kvalitet i cykelnätet.
• Hög andel gång- och cykelyta av total gatuyta.

Om en plats är trygg för barn och äldre personer är den trygg för alla..

Stockholmskt är unikt och 
bär en smula av åskådarens 
attityd, en mix av tidig tvekan, 
nyfikenhet och eftertanke 
som blir till något oväntat nytt. 
Som om vi fått välja det bästa 
och sedan gjort det till vårt. 

Stockholmskt är ingen kopia 
utan en egen brygd av dåtid, 
nutid och allsköns influenser 
inifrån och utifrån, innovativt, 
åtråvärt, lagom bekant och 
återupptäckt.  

Karolina Keyzer
tidigare stadsarkitekt i Stockholm  

åren 2010-2016 
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FÖRDJUPNING AV DE GEMENSAMMA MÅLEN:

 ú Med stationen som nav tydligt bidra till att utveckla Stockholm City till en aktiv, integrerad  
och attraktiv 24h-  med blandat innehåll, levande bottenvåningar och attraktiva  
allmänna platser. 

Central attraktionskraft
Stationsområdet är stadens mest centrala läge. Nya 
kontor och bostäder här kan attrahera företag, ar-
betskraft och boende från hela regionen, men även 
nationellt och internationellt. I Stockholm kommer 
attraktionskraften stärkas då centrala kommunikations-
nära kontorsytor kan locka företag som annars väljer 
exempelvis London, Paris, Köpenhamn eller andra euro-
peiska storstäder. Fler kan resa kollektivt till arbetet och 
stationen blir motor för näringsliv, service och handel 
som etablerar sig runt stationen. 

Genom att stärka platsens attraktivitet och konkurrens-
kraft över en stor del av dygnet uppnås flera syften 
samtidigt. Om fler vill resa till och från, -röra sig och 
vistas i ,- arbeta och hyra lokaler i våra stationsområden 
blir de både tryggare och mer levande samtidigt som 
fastigheterna ökar i värde. Inom detta område finns 
också mål för socialt värdeskapande i detaljplanen:  

 ú  Centralstationsområdet ska vara en av  
Stockholms mest levande platser

En attraktiv 24h-stad

Levande plats innebär att det lokala stadslivet i Central- 
stationsområdet är aktivt över dygnet och naturligt 
blandas med de flöden som sker till och från stationen. 

Detta kräver en mångfald av verksamheter och mål-
punkter som tillsammans är aktiva från tidig morgon till 
sen kväll, alla dagar i veckan. 

Dagaktivitet skapas av kontor, restauranger, handel, 
service och kultur men också av arbetsplatser utom-
hus och olika evenemang i det offentliga rummet. 
Kvällsaktivitet skapas av bostäder, hotell, handel, kultur, 
nattklubbar och restauranger. Resande till och från 
Centralstationen liksom stationens personal bidrar i 
sig med liv över hela dygnet. Miljöer som befolkas över 
dygnet bidrar också till ökad trygghet. 

ATT UPPNÅ:
• Optimerad andel kvm BTA för dagbefolkning (kontor, restau-

rang, handel, service och dagöppna kulturverksamheter)
• Optimerad andel kvm BTA för nattbefolkning (bostäder, 

hotell, handel, kvällsöppna kulturverksamheter, natt- 
klubbar och restauranger) 

• Stort antal entréer till Centralstationen och Cityterminalen

Blandning, dynamik och cirkularitet
Offentliga rum och innehåll ska bidra till att människor vill 
vistas i området, stanna upp, använda stadsrummet på 
många olika sätt och mötas. Den unika platsens stora 
flöden av människor ska tas tillvara och därför behöver 
innehållet bli mer varierat än det är idag. Utmaningen blir 
att komplettera Centralstationen och Cityterminalen som 
nav, med nytt och blandat utbud som kan möta framtida 
konsumtionsmönster av mat och dryck, sociala- och 
kulturella upplevleser, handel, service och rekreation.

Det enda som är konstant är förändringen. Därför ska 
ett dynamiskt utbud möjliggöras med mångfunktionella 
lokaler och ytor som kan omvandlas efter behov, botten-
våningar med genomtänkt andel öppna och slutna delar 
liksom möjlig blandning mellan offentliga och privata 
verksamheter. Området ska erbjuda fysiska förutsätt-
ningar för kreativitet, innovation och lokala initiativ. 

Olika former av cirkularitet och samnyttjande av platser 
eller lokaler ska möjliggöras för att gynna olika event 
och pedagogiska inslag i stadsmiljön med också för 
att framtidssäkra det byggda. Här är målet för socialt 
värdeskapande i detaljplanen att: VÄRDEORD: BUBBLANDE
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 ú  Centralstationsområdet ska vara en  
variationsrik destination

En variationsrik destination innebär att det i Centralsta-
tionsområdet finns besöksmål, platser och anläggningar 
som kan samla många olika typer av evenemang och 
händelser för exempelvis kultur, demokrati, mässor 
och konferenser. Genom sitt läge som Sveriges mest 
centrala punkt och entré till Sverige och Stockholm finns 
det stor potential att skapa unika mötesplatser och rum. 
Som entré till Sverige och Stockholm har entréplatserna 
också en viktig representativ funktion att fylla, inte minst 
för att skapa ett positivt första intryck. Här är inte minst 
överblicken över staden en viktig kvalitet att lyfta fram. 

ATT UPPNÅ:
• Lokalyta för besöksmål som konferens, mässor, eve-

nemang, kultur och nöje inkl. Stockholm Waterfront 
Congress Centre och övriga ytor i närområdet.

• Friyta med möjlighet till utvändiga evenemang.
• Utsikt från stationsentréer - överblickbar yta och land-

märken från varje stationsentré. 

Statyn av Nils Ericson utanför Centralstationen dekorerad under Stockholms Pride-festival



30

FÖRDJUPNING AV DE GEMENSAMMA MÅLEN:

 ú Skapa en representativ entré till Stockholm och Sverige, med Centralstationen  
som tydlig symbol och målpunkt som knyter an till dess historiska betydelse.

Arkitektur för Stockholms framtid
Att resa är att uppleva olika platser. Att resa med tåg gör 
att man ofta landar mitt i slutdestinationens centrum 
och puls. Stationsnära stadsutveckling ska förstärka 
den unika karaktären på den aktuella destinationen 
genom platsspecifik arkitektur. 

Arkitekturen är avgörande för att vi ska lyckas nå våra 
mål. Funktionellt handlar det om medveten hantering av 
alla olika flöden och en effektiv organisation av ytor för 
verksamheter och kommunikation. 

Gestaltningsmässigt värdesätts att resenärer och 
besökare kan uppleva destinationens identitet och 
egenart. Det handlar om hänsyn till historiska värden 
men också om att infoga framtida arkitektoniska kultur-
minnen som betyder något för platsen i form, funktion 
och estetik som hävdar sig i den tid den skapats.

Arkitektur med utmaningar
Arkitekturen som skapas i Stockholms centralstations-
område ska möta många spännande utmaningar och 
intressen. Det är en komplex uppgift av stor dignitet 
och en möjlighet att gestalta bebyggelse med stort 
symbolvärde mitt i centrala Stockholm, med beaktande 
av riksintresset för kulturmiljövården som omfattar 
planområdet. 

Se bilaga 3 och 4 för Kulturmiljöutredning och  
Konsekvensanalys.

Arkitekturen ska förvalta en skandinavisk och Stock-
holmsk arkitekturtradition och samtidigt blicka framåt. 
Arkitektur som är nytänkande och självsäker med ett 
varmt och positivt tilltal som tillför värme och mänsklig 
skala, något som platsen saknar idag. Stockholm och 
svensk byggnadskonst ska tillföras något vackert. Det 
kommer att vara en utmaning att kombinera behovet 
av viss rationalitet med omsorgsfull detaljering som tål 
att komma nära. Värme, optimism, mänsklig skala och 
långsiktighet är ord som kan uttrycka detta. 

Arkitekturen ska möjliggöra och klara förändring av 
verksamheter över tid, särskilt på bottenvåningarna. 
Husens inre liv ska sätta gränsen för hur en botten-
våning utvecklas över tid, inte fasadens uppbyggnad. 
Byggnadernas publika delar ska kommunicera med det 
offentliga rummet och verksamheten ska kunna växa ut 
i gaturummet under varmare årstider. 

Arkitektur för ett Stockholm att älska

Mer Stockholm att älska
Centralstadens arkitektur ska genom ny bebyggelse, 
platser och stråk bidra till att försköna intrycket av 
helheten med befintlig bebyggelse i planområdet. 
Utmaningen är att forma tillägg i en miljö med relativt 
ny och storskalig arkitektur och samtidigt förhålla sig till 
riksintresset för kulturmiljövården. Den nya arkitekturen 
ska bidra till att det blir mer Stockholm att älska genom: 

• framtidens arkitektoniska kulturminnen för en 
representativ entré till huvudstaden som medvetet 
förhåller sig till platsen och berikar genom att förhöja 
omgivningens kvaliteter.

• platsspecifik arkitektur som speglar platsens historia 
och framtida behov.

• upplevelser i stadens alla skalor; från de långa 
vypunkterna i staden till den nära skalan med hög 
detaljering som klarar förändring i verksamheter.

• ett möte med vattenfronten som bildar en symbol-
stark och mer tilltalade helhet i siluett, användning 
och uttryck.

• arkitektoniska grepp som uttrycker det Vägledande, 
Välkomnande, Genuin, Stockholmsk, Formstark och 
Bubblande.

VÄRDEORD: STOCKHOLMSKT



31

Arkitekturen som skapas i  
Stockholms centralstations- 
område ska möta många  
spännande utmaningar och 
intressen. Det är en komplex 
uppgift av stor dignitet och  
en möjlighet att gestalta  
bebyggelse med stort  
symbolvärde mitt i  
centrala Stockholm.
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FÖRDJUPNING AV DE GEMENSAMMA MÅLEN:

 ú Att långsiktigt tillvarata områdets fulla potential och säkerställa  
en ekonomiskt genomförbar och samhällsnyttig lösning.

En genomförbar utveckling
Centralstadens fantastiska potential kan bara tillvaratas 
om Jernhusen har möjlighet att förverkliga idéer och 
genomföra utvecklingen, i samverkan med Stockholms 
stad och Trafikverket. De mål och krav vi beskriver i 
programmet hoppas vi ska generera förslag som vi är 
beredda att genomföra fullt ut, utan onödiga kompro-
misser. Det ska vara lösningar som är till nytta för sam-
hället och som är affärsmässigt hållbara för dem som 
ska genomföra planerna. Förutsättningar för det är att:

 ú All ny bebyggelse, stationsfunktionen och över-
däckningen ska finansieras av de hyresintäkter som 
skapas. Jernhusen får inga statliga anslag utan ska 
leverera avkastning till svenska staten genom  
förädlingsresultat i verksamheten. 150 000 nya  
kvadratmeter byggnation med en ytfördelning per 
funktion, enligt kommande uppdragsbeskrivning,  
är det Jernhusen bedömer nödvändigt för att  
kunna genomföra utvecklingen. 

Genomförbar lösning med samhällsnytta

 ú  Centralstadens kvarter och byggnader ska möjliggöra 
en effektiv och attraktiv huvudstruktur för verksam-
hetsytor och kommunikationsytor som möjliggör 
förändrat innehåll över tid. Detta avser även struktur 
för horisontella och vertikala flöden. 

 ú  Centralstationens kommersiella ytor ska bilda en 
sammanhållen identitetsstark ram inom vilken 
föränderlighet över tid är möjlig med en variation av 
innehåll och aktiviteter som kan äga rum med olika 
aktörer.

 ú  Skapa långsiktig attraktivitet, funktiona-
litet och kvalitet som ger affärsmässig 
bärkraft genom hög efterfrågan och 
begränsade ombyggnadsbehov. 

 ú  Förslagen ska kunna genomföras 
med god funktionalitet för staden och 
resenärerna, även under genom-
förandetiden i förhållande till de 
utbyggnadsetapper som Jernhusen 
planerar tillsammans med Trafikver-
ket och övriga intressenter i områ-
det, se Styrande förutsättningar.

 ú  De ytor som tillskapas ska vara 
effektiva och värdeskapande ytor 
för resenärer, besökare och hyres-
gäster. Investeringskostnad ska 
balanseras av intäktsbringande ytor. 
Målet är också att försöka skapa en 
stor del multifunktionella ytor.

VÄRDEORD: GENUIN



 Centralstadens kvarter och byggnader ska  
möjliggöra en effektiv och attraktiv huvudstruktur 
för verksamhetsytor och kommunikationsytor 
som möjliggör förändrat innehåll över tid.  
Detta avser även struktur för horisontella och 
vertikala flöden. 
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FÖRDJUPNING AV JERNHUSENS ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL:

 ú Ny bebyggelse inom detaljplaneområdet ska vara klimatneutral ur ett  
LCA-perspektiv 

Klimatneutral bebyggelse
Centralstaden ska bidra till att fler väljer att resa klimat-
vänligt både i vardagen och på fritiden, men även det 
som byggs ska vara klimatvänligt. Den mest hållbara 
arkitekturen är den man tycker om, för den vårdar man 
och använder under lång tid. Ny bebyggelse inom de-
taljplaneområdet ska vara klimatneutral ur ett LCA-per-
spektiv. Definitionen av klimatneutral i detta samman-
hang följer beräkningsmetoden i certifieringen NollCO2 
från Sweden Green Building Council, se sgbc.se. Övriga 
anläggningar ska göras så klimatvänliga som är möjligt. 
Följande delmål har formulerats:

 ú Byggnader och markbehandling i Centralstaden ska 
utföras med sunda och hållbara material som åldras 
vackert och minimerar projektets klimatavtryck ur ett 
LCA-perspektiv. Det som har längst livslängd i en bygg-
nad ska vi satsa mest på, det som har kortast livslängd 
kan vi hålla enklare. Detta undantaget den primära 
överdäckningskonstruktionen som beskrivs i kapitel 4.  
Återbrukat material välkomnas där så är möjligt.

 ú Centralstaden ska ha noll i energianvändning/kvm på 
årsbasis. 

 ú Centralstaden ska markant kapa effekttoppar i rela-
tion till 2019 års nivåer. 

 ú Centralstaden ska ha 100% andel energi från förnyel-
sebara källor

 ú Produkter och material ska undvika spridning av miljö- 
och hälsofarliga ämnen till luft, vatten och mark , samt 
skapa förutsättningar för goda arbetsvillkor och en 
god arbetsmiljö i produktions- och byggskedet. 

Klimatvänlig stadsdel

Grönska och vatten
Utveckling av stationsområden sker ofta i relativt 
hårdgjorda miljöer med lite eller ingen grönska alls och 
det finns behov att utveckla grön- och blåstrukturen i 
stationsmiljöerna genom: 

 ú resilient vattenhantering för framtida klimatföränd-
ringar och extrema regn 

 ú dagvattenhantering och grönska för rening av dag-
vatten 

 ú grönska och vatten som skapar förutsättningar för 
god hälsa och biologisk mångfald 

 ú att synliggöra och tillgängliggöra befintlig grön- och 
blåstruktur i omgivningarna

 ú stärka spridningssamband och fylla i viktiga pusselbi-
tar i stadens gröna och blå infrastruktur som tillhanda-
håller ekosystemtjänster.  

Ekosystemtjänster i Centralstaden
Förutsättningarna för ekosystemtjänster i planområdet 
har undersökts för att identifiera vilka åtgärder som 
ska planeras in för att platsen ska bli en mer hållbar 
stadsdel i framtiden. 
Läs mer i bilaga 7 Förstudie Ekosystemtjänster. 

För Centralstaden är i huvudsak fem ekosystemtjänster 
relevanta enligt figur 5.

Konkret för planområdet rekommenderas minst följan-
de omfattning av ekosysteminslag:

1. Centralstaden ska innehålla en friyta i form av en 
grön offentlig mötesplats av sådan storlek att det 
ska finnas plats för att etablera livsmiljöer.

2. Centralstaden ska innehålla större träd och funktioner 
med plats för att etablera livsmiljöer. Trädplanterade 
gator och entréytor i trädgropar med standard enligt 
Växtbäddar i Stockholm stad - en handbok 2017. 

3. Centralstaden ska ha inslag av grön gatumark med 
trädplanterade gator med artrik undervegetation 
särskilt utformade för rening av dagvatten från gata 
och två- till treskiktsvegetation i gatumiljön.   

4. Traditionella klätterväxter utan vertikala jordbäddar, 
enbart från markbädd.

5. Takytor ska göras gröna med biotoptak i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Symbolen för certifieringen NollCO2 från SGBC
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Jernhusen är förvaltare  
av ett kulturarv med en  
identitet som både vilar  
på den historiska järnvägs- 
parken men också i den nya 
berättelsen om det hållbara 
transportmedlet och med  
det - en mer hållbar livsstil.

1.1
BIOLOGISK MÅNGFALD

Variationsrikedom 
inom arter, mellan 
 arter och av eko-
system möjliggör 

anpassning och ger 
motståndskraft.

2.1
REGLERING AV 
LOKALKLIMAT

Grönska och natur 
bidrar lokalt till 

jämnare temperatur, 
ökad luft fuktighet, 

skugga och 
vindskydd.

2.6 
RENING OCH REGLERING  

AV VATTEN
Våtmarker, grönområden 

och andra ekosystem 
fördröjer, filtrerar 
och renar vatten 
från föroreningar 
samt förebygger 
översvämningar,  

erosion och torka.

4.4
SOCIAL INTERAKTION
Grönska och natur 

erbjuder mötesplatser 
för människor av olika 
bakgrund och åldrar.  

4.5 
KULTURARV OCH  

DENTITET
Grönska och natur 
skapar attraktiva 

miljöer, bidrar till den 
lokala identiteten och  

är en del av 
kulturarvet.   

FIGUR 5. De fem ekosystemtjänster som är relevanta  för Centralstaden.



Uppdraget

Uppdragsområdet ligger mitt i centrala  
Stockholm, där Riddarfjärden möter  
Norrmalm, granne med Stockholms  
berömda stadshus, Sveriges Riksdagshus 
och Regeringskvarteren. För de som  
anländer till Sveriges huvudstad  
med tåg är detta porten  
till Stockholm.



Uppdraget
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STOCKHOLMS CENTRALSTATION WATERFRONT CONGRESS CENTRE KLARABERGSHUSET 

KUNGSBROHUSET

SCANDIC CONTINENTAL

CITYTERMINALEN WORLD TRADE CENTER

S:TA CLARA KYRKA

RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL

STOCKHOLMS STADSHUS
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Uppdragsområdet sträcker sig från Vattugatan i söder 
till Kungsbron i norr och innefattar även spårområdet, 
del av Klarabergsgatan samt Centralplan och kördäcket 
vid Cityterminalen. Spårområdet ska överdäckas.

Den befintliga Centralstationen samt Cityterminalen in-
går också i området då den tillkommande bebyggelsen 
ska kopplas samman med Centralstationens Centralhall 
och övrig kollektivtrafikinfrastruktur. Hus C närmast 
spåren liksom Övre Hallen vid Klarabergsviadukten, 
kommer att rivas inför utvecklingen av området och 
spårområdet. 

Ett antal gator och platser omfattas av utvecklingen; 
Klarabergsviadukten, Västra Järnvägsgatan, Terminals-
lingan och Nils Ericsons plan samt nämnda Centralplan. 
Omgivande fastigheter berörs av utvecklingen men ingår 
inte i uppdraget; Stockholm Waterfront kongress och 
hotell , kontorsbyggnaden Waterfront Building, Royal 
Viking Hotel, World Trade Center, Klarabergshuset och 
Kungsbrohuset. 

Omgivande fastigheter, se Bilaga 2 Befintliga byggnader.

Uppdragsområdet
Uppdragsområdet ligger mitt i centrala Stockholm, där Riddarfjärden möter Norrmalm, 
granne med Stockholms berömda stadshus, Sveriges Riksdagshus och Regeringskvar-
teren. För dem som anländer till Sveriges huvudstad med tåg är detta porten  
till Stockholm.  

4

3

2

1

1 2 3 4BUILDING A BUILDING B BUILDING C THE UPPER HALLFIGUR 7. Planerad rivning i rött i samband med utvecklingen. 
1: Byggnad A. 2: Byggnad B, Centralhallen. 3: Byggnad  C. 4: Övre hallen.  

FIGUR 6. Uppdragsområdets gräns i orange med omgivande stadsväv.  
1: Stockholms Centralstation. 2: Waterfront Congress Centre. 3: Klarabergshuset. 4: Kungsbrohuset. 5: Cityterminalen & World Trade Center. 
6: Radisson Blu Royal Viking Hotel. 7: Scandic Continental. 8: S:ta Clara Kyrka. 9: Stockholms Stadshus.
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Uppgiften i det parallella uppdraget är att upprätta en strukturplan för hela planområdet och 
utveckla det mobilitetsnav som platsen utgör. I uppgiften ingår också att föreslå arkitektonisk 
gestaltning av resandets rum, stadsrum och byggnader på övergripande programnivå.

Uppgiften 

Totalt cirka 150 000 kvm BTA  
ny bebyggelse

Uppgiftens delar

1. Stationsområdet som mobilitetsnav 
En utveckling av stationsområdet som med befintliga 
och nya funktioner ska bilda en ny helhet som central-
station och bytespunkt för framtiden. 

2. Hållbar mobilitet och trafikstråk
Kopplingar för gång-, cykel-, kollektiv- och fordons- 
trafik till och inom stationsområdet.

3. Offentliga rum och stråk 
Utveckling av befintliga och nya gator, stråk och stads-
rum liksom grönstruktur.

4. Klimatvänlig arkitektur  
• Nya stationsytor
• Kontor och arbetsplatser
• Bostäder
• Handel och service
• Kultur

FIGUR 8. Utgångsläget för det parallella uppdraget; ny spårplan, överdäckning, byggnad A & byggnad B, Centralhallen.
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STOCKHOLMS CENTRALSTATION 

Regional and national trains

STOCKHOLMS CENTRALSTATION 

Regional and national trains / Airport rail link

CITYTERMINALEN

Regional and long-distance buses

STATION STOCKHOLM CITY 

Commuter trains

T-CENTRALEN 

Underground
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En multimodal bytespunkt 
Det parallella uppdraget omfattar att föreslå hur Stock-
holms Centralstation kan utvecklas för att bli en funk-
tionell och attraktiv multimodal bytespunkt för hållbara 
trafikslag som är lättillgänglig för alla och väl integrerad 
i Stockholm City. 

Den multimodala bytespunkten omfattar tågtrafiken på 
Stockholms Centralstation, busstrafiken genom City-
terminalen och en direktkoppling till pendeltåg i Station 
Stockholm City samt tunnelbanan med T-Centralen 
liksom spårväg och stombusstrafik och är Sveriges 
största bytespunkt för kollektivtrafik. Uppgiften innebär 
att utveckla den multimodala bytespunkten för:

• ökad kapacitet och resenärskomfort, tillgänglighet 
och service.

• bättre samband inom stationsmiljön och mellan håll-
bara trafikslag vid Stockholms Centralstation. 

• optimerade flöden av resenärer och besökare över 
dygnet för ökad trygghet och attraktivitet.

Framtidens Centralstation 
Stockholms Centralstation utgör navet i bytespunkten 
och förslagen ska visa en framtida Centralstation, som 
i en samlad stationsfunktion ger smidig access till och 
från tågen och upplevelsen av att vara mitt i Stockholm, 
Sveriges huvudstad. Centralstationen ska ge resenären 
en sömlös, smidig och attraktiv upplevelse från staden 
till tåget och från tåget till staden. Framtidens Central-
station omfattar följande delar:

• Centralstationen med dagens A- och B-hus som ska 
kopplas ihop med ny bebyggelse på överdäckningen 
söder om Klarabergsviadukten, i vilken nya vertikala  
plattformsförbindelser utgör grunden i den nya 
stationsmiljön. 

• Stationsfunktioner i ny bebyggelse på överdäckning-
en norr om Klarabergsviadukten i vilken nya vertikala 
plattformsförbindelser tillkommer. 

• Cityterminalen, som behöver knytas tydligare till 
Centralstationen såväl flödesmässigt som upp- 
levelsemässigt.

UPPGIFT:

 ú Att utveckla och utforma mobilitetsnavet som Stockholms centralstationsområde utgör. 

Deluppgift 1/
Stationsområdet som mobilitetsnav

FIGUR 9. Den multimodala bytespunkten. A & B: Stockholms Centralstation, fjärr-& regionaltåg. B: Flygtåg.  
C: Cityterminalen, fjärr-& regionalbussar. D: Station Stockholm city, pendeltåg. E: T-Centralen, tunnelbana.
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Stationen - en plats för alla
I takt med att det kollektiva resandet ökar blir statio-
nens roll som entré till- och mötespunkt i staden allt 
viktigare. 

I ett offentligt rum är den sociala hållbarheten central 
för att olika grupper av människor ska kunna samlas på 
samma plats på egna villkor med respekt för varandra. 

Stockholms Centralstation är idag ett av Stockholms 
och kanske Sveriges mest inkluderande offentliga 
rum. Alla människor har tillträde hit nära dygnet runt 
och stationen är tillgänglig för alla, oavsett ekonomisk 
och fysisk förmåga. Det avspeglar sig tydligt i den rika 
blandning av människor som passerar och vistas där 
varje dag. 

Utbudet är viktigt för att skapa mötesplatser och för att 
stationen ska inta en central plats i samhället. Basen för en 
stations utbud och innehåll är tillgången till resenärsflöden 
och att dessa flöden dockas till utbudet på rätt sätt. Minst 
lika viktigt är att utgå från de lokala förutsättningarna och 
studera möjligheterna till att etablera stationen som en 
destination i sig, som ett komplement till utbudet i staden 
med nyttjande av det goda kollektivtrafikläget. 

Funktioner och krav för stationen beskrivs vidare i bilaga 8 
Stationens funktionsprogram. 

SAMMANFATTNING
 ú Utformning av framtidens Stockholm Centralsta-

tion, i struktur och innehåll med vertikala och hori-
sontella kopplingar anpassade för en ny spårplan 
enligt kapitel Styrande förutsättningar.

 ú Förslag till programmering av ytor.
 ú Struktur för resenärsflöden inom och mellan de 

framtida centralstationens delar samt till angräns-
ande hållbara trafikslag.

 ú Struktur och hållplatsplacering för anslutande  
mobilitetslösningar vid centralstationen.

Utbud & målgrupp
Med service, mat & dryck och upplevelsekoncept 
i attraktiva miljöer kan stationen fungera som en 
naturlig mötesplats för flera målgrupper samtidigt; 
resenärer, besökare, turister, boende, arbetande, 
butikskunder och stockholmare. Potential finns 
också i kombinationer mellan station och andra 
verksamheter som exempelvis kontor eller kultur. 

Fjärresenären 
har behov av goda  

resenärsfunktioner och 
utvecklingen ökar krav på 

upplevelser i samband med 
resan. Fjärresenärerna har 

särskilt intresse av det 
sociala och rekreativa i 

att resa och efterfrågar en 
ökad komfort och attrak-
tivitet även under själva 

resan till slutdestinationen.

Stationens olika målgrupper

Pendlings- 
resenären 

Pendlingsresenärer är en allt större 
resenärsgrupp. Regionalpendlarna är 
särskilt intressanta då den gruppen 

växer och bedöms vistas längre 
tid på stationen än lokalpendlarna. 
Pendlaren väljer tåget framför bilen 
för att det är tidseffektivt att kunna 
göra andra saker medan man reser 

och uträtta ärenden på stationen som 
underlättar vardagslivet.

Affärs- 
resenären

För affärsresenären 
konkurrerar tåget med 

flyget vad gäller enkelhet 
på korta sträckor. Man 

anländer centralt och har 
nära till allt. 

Besökaren
För besökaren krävs att 
stationen är något mer 

än en resenärsmiljö. 
Det kan vara stationens 

funktion som mötes-
plats eller att man går 

dit för det högkvalitativa 
utbudet av restauranger, 
barer, butiker, kultur eller 

arbetsplats. 
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UPPGIFT:

 ú Att planera framtida trafikstråk och disponera ytan mellan olika trafikslag som ska gå genom 
området och knyta ihop området med resten av City. 

Ökade resenärsflöden och fler arbetsplatser
Enligt Trafikverkets prognoser för år 2045 kommer tåg-
resorna från Stockholms centralstation att öka till 30 400 
resenärer under den dimensionerande maxtimmen på 
morgonen och till 29 700 resenärer på eftermiddagen.

Genom överdäckningen bedöms också mellan 7 000 
och 10 000 nya arbetsplatser kunna tillskapas. Utifrån 
detta antagande har analyser av hur olika trafikslag kan 
tänkas utvecklas i området gjorts, vilka utgör dimensio-
nerande förutsättningar för uppgiften. 

Fotgängaren i fokus
Trafiklösningar ska utformas på resenärernas och 
fotgängarnas villkor. Förslagen ska visa hur helheten kan 
disponeras så att andelen yta för fotgängare ökar liksom 
kvaliteten och tillgängligheten på ytorna. Även konnekti-
viteten i gångnätet ska öka.

Cykel
Framtida resenärsprognoser och tillkommande arbets-
platser vid Centralstationen ger behov av utökad cykel-
parkering. Analyser visar att det behövs cykelparkering 
för totalt 2600 cyklar i området, varav 660 parkeringar 
finns idag, 740 stycken ska möta tågresenärernas öka-
de behov och 1200 avser behovet för de nya arbets-
platserna i planområdet.

Buss
Cityterminalen kommer att fortsätta vara centrum för 
fjärr- och charterbusstrafik samt flygbussar. Vid utveck-
ling av spårområdet kommer hissar och rulltrappor att 
komma upp i nära anslutning till Cityterminalen varför 
det finns potential att skapa en mer enhetlig resenärs- 
upplevelse när tågstation och bussterminal knyts tydli-
gare ihop. Sannolikt kommer Region Stockholms stom-
busslinjer även gå via Cityterminalen i framtiden utöver 
de som redan idag går på Kungsgatan och Kungsbron. 

Nyttotrafik
Näringslivets transporter för gods- och avfall har stud-
erats för att säkra kapaciteten för den tillkommande be-
byggelsen på överdäckningskonstruktionen. Befintliga 
stationsbyggnader försörjs idag från en godsmottag-
ning söder om A-huset och denna funktion antas fort-
sätta fungera så även framöver, även för tillkommande 
bebyggelse på södra överdäckningen. För den tillkom-
mande bebyggelsen på den norra överdäckningen utgår 

Deluppgift 2/
Hållbar mobilitet och trafikstråk

Näringslivets  
transporter

Taxi

Bil

Kollektiv- 
trafik 

Gång/cykel

projektet från en arbetshypotes att en ny godsmottag-
ning som etableras i anslutning till den grusade ytan 
mellan spårområdet och Klarabergshuset. Angöring till 
ny godsmottagning kommer ske via Blekholmsgatan. 
Till den nya godsmottagningen kommer samlastade 
transporter trafikera från en hub utanför city i syfte att 
minska det totala antalet tunga transporter i området. 
Målet är att majoriteten av nyttotrafiken i området ska 
trafikera den befintliga eller den nya godsmottagningen 
när området överdäckats.

Taxi
En prognos har gjorts för framtida resandeutveckling 
och dess påverkan på utrymmesbehovet. Utifrån den 
föreslås en samlad reglerad taxiangöring som resenä-
rer kan nå direkt från Centralstationen, vilket rekom-
menderas för tydlighet och enkel skyltning. 

Totalt 2600 
Cykelparkeringar

FIGUR 10. Områdets trafikhierarki
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Gångtiden från avstigning på tågplattformen till taxizo-
nen bör inte överstiga fem minuter. Ny teknik och nya 
principer för nyttjande kan minska ytbehov för taxiupp-
ställning och attraktiva ytor kan omvandlas till mötes-
platser och andra ändamål. Dagens antal taxiplatser vid 
Centralplan bedöms vara tillräckliga för att möta fram-
tida efterfrågan i hela planområdet. Vid Cityterminalen, 
World Trade Center och Nils Ericsons plan kommer 
angöringszoner sannolikt behövas även i framtiden.

Biltrafik och boendeparkering
I Centralstaden ska privat biltrafik minimeras så långt 
det är möjligt med undantag för den som är befogad ur 
tillgänglighetssynpunkt för funktionsvarierade.

Cirka 100 bostäder ingår i uppgiften. Jernhusen prövar, i 
dialog med Trafikkontoret, området som pilotprojekt för 
parkeringstal 0, vilket är utgångspunkt för deluppgift 2. 
Förslaget bör därför innehålla innovativa lösningar som 
kan motivera dessa avsteg och bör vara ett föregångs-
projekt kring hållbar mobilitet i vardagen. Om boende 
önskar egen bil finns möjlighet att hyra parkeringsplats i 
parkeringsgarage i närheten.

Boendeparkering för personer med funktions-
nedsättning 
Nivåskillnaden mellan överdäckningen och omgivande 
gator medför att nödvändig parkering för rörelsehindra-
de behöver inrymmas på Västra Järnvägsgatan.

SAMMANFATTNING
I deluppgift 2 ska följande lösas:

 ú Struktur för olika trafikflöden inom planområdet. 
 ú Utformning av planområdets trafikstråk och  

parkeringsytor. 

Åtgärder för P-tal 0
Det gynnsamma läget och den goda tillgången till 
kollektivtrafik, i kombination med tänkta koncept 
för de framtida lägenheterna, innebär följande 
mobilitetsåtgärder i Centralstaden för att kunna 
möta parkeringstal 0:

• Bra och gärna innovativ cykelparkering i nära 
anslutning till boendet.

• Cykelpool med lastcyklar.
• Närhet till cykelpool inom planområdet.
• Närhet till bilpooler i direkt anslutning till plan-

området vilket bör möta upp behovet av bil vid 
särskilda tillfällen.

Trafiklösningar ska  
utformas på resenärernas 
och fotgängarnas villkor.
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UPPGIFT:

 ú Att strukturera, gestalta och programmera offentliga rum och stråk i området integrerat med 
lösningar för deluppgift 2. Även de nya stadsrummen som ska tillskapas beskrivs.

Centralplan
Ett pågående projekt för Vasagatans omdaning utmed 
Centralpan medför att det kommer tillskapas mer yta 
för gång- och cykel samt en viss justering av taxi-
angöringen på platsen. Idag utgörs ytan till ca 70% av 
uppställning av eller genomfart av trafik och cirka 30% 
för fotgängare. Detta förhållande bör vändas.

Utvecklingen av Centralplan ska förstärka den historiskt 
representativa karaktären och skapa ett mer samman-
hållet torgrum med lugnare tempo, mer grönska och 
plats för vistelse. Ytor för bilar ska minska till förmån för 
avlämnings– och upphämtningszoner.

Klarabergs torg
Klarabergsviadukten ska omvandlas till en ny målpunkt 
i staden - ett nytt Klarabergs torg. Klarabergs torg ska 
knyta ihop norra och södra delen av området och bilda 
ett tydligt stadsrum i mötet med Klarabergsgatan. 

Klarabergs torg ska ges en egen karaktär som kontrast 
och komplement till pärlbandet av platser från Berzelii 

park, via Norrmalmstorg, Kungsträdgården, Sergels torg 
till Centralstationen och vidare till Kungsholmen. 

Kopplingen mellan Klarabergsviadukten och Centralplan 
ska utvecklas så att den blir attraktivare, dels med ut-
veckling av befintligt överbyggt rulltrappsläge och med 
ny öppen vertikal förbindelse på viaduktens södra sida.

Stråket och torget ska utformas på fotgängarens villkor 
med platser för möten, vistelse, uteserveringar och 
varierande aktiviteter över året. En utmaning ligger i att 
disponera ytan så att de olika utrymmeskrävande funktio-
nerna ryms samtidigt som ökade vistelsevärden tillförs.

Nils Ericsons plan
Den södra överdäckningen skapar också nya förutsätt-
ningar för Nils Ericsons plan, genom stärkta kopplingar 
till Vattugatan men främst i mötet med den nya bebyg-
gelsen på överdäckningen. 

Platsens form och funktion ska inbjuda till vistelse och 
olika evenemang. Hur nödvändig taxiangöring och 

Deluppgift 3/
Offentliga rum & stråk

Figur 11. Uppdragsområdets gräns i orange med offentliga rum och stråk.  
1: Stockholms Centralstation. 2: Waterfront congress centre. 3: Klarabergshuset. 4: Kungsbrohuset.  
5: Cityterminalen & World Trade Center. 6: Radisson Blu Royal Viking Hotel. 7: Scandic Continental.
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leveranser till mässaktiviteter ska kombineras med 
bättre vistelsekvalitet och aktiviteter på platsen, är en 
viktig fråga. Bottenvåningarnas och byggnadshöjdernas 
anpassning efter soltillgång blir också viktig. 

Nya kopplingar till Vattugatan och kopplingen till Tegel-
backen  med stråket mot stadshuset blir viktiga för att 
integrera befintliga stråk i City. Några trafikala förutsätt-
ningar är vägledande för Nils Ericsons plan; 

 ú Utformning på fotgängarens villkor med koppling till 
nytt gångstråk utmed Vattugatan.

 ú Cykelstråk som kopplas till cykelstråk utmed Vattugatan.
 ú Dagens enkla trappförbindelse mellan Nils Ericsons 

plan och Västra Klara Mälarstrand ska ersättas med 
en tydligare, attraktivare och mer representativ lös-
ning som förbinder nivåerna och stärker kopplingen 
till Stockholms Stadshus som målpunkt.

 ú Infart från Klarabergsgatan sker endast västerifrån 
från Kungsholmen för godsleveranser till Waterfront 
Building samt taxi som ska hämta eller lämna passa-
gerare från hotellet eller kongressen, med vändning 
på Nils Ericsons plan.

 ú Taxi- och nyttotrafik till Waterfront Congress Centre  
från Vattugatan söderifrån kan vara möjligt trots 
vissa risker och trafikala konflikter. Övertygande för-
slag som gör helheten bättre kan godtas. Utfart mot 
Centralbron kommer dock inte att bli aktuell. 

En offentlig plats med utsikt över Stockholm
När spårområdet mellan Klarabergsviadukten och Vattu-
gatan däckas över skapas ny mark vid Stockholms vatten-
rum som inte finns idag. Möjligheterna ska tas tillvara med 
en ny offentlig plats som möjliggör för alla som rör sig i 
området att få en storslagen utsikt över vattnet, stadshu-
set och Riddarholmen. Platsen ska vara publikt tillgänglig 
och kunna nås från omkringliggande stadsrum och stråk. 
Det ska finnas plats för restauranger/ caféer, varierade 
aktiviteter och grönska. Här finns förutsättningar att skapa 
en av Stockholms mest spännande platser. 

Årstiderna spelar stor roll. Ljuset faller in över stan på olika sätt  
beroende på vilken årstid det är. Och de stora vattenspeglarna 
fungerar som enorma reflexskärmar. Ljuset i Stockholm skapas 
alltså inte enbart av solen utan också av vattnet.

Jeppe Wikström 
Stockholmsfotograf och Publisher  

Bokförlaget Max Ström
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Västra Järnvägsgatan
Bebyggelsen på överdäckningen kommer att ge Västra 
Järnvägsgatan en ny karaktär som stadsrum. Stråket 
ska utvecklas till en mer livlig stadsgata på fotgänga-
rens villkor. Gatan ska rymma mindre uteserveringar 
och större andel grönska än idag. Det blir viktigt hur 
Västra Järnvägsgatan möter Kungsgatan resp. Kla-
rabergsviadukten för att stärka kopplingen mellan 
Kungsholmen och City. Stråket vidare mot Nils Ericsons 
plan ska också tydliggöras. Västra Järnvägsgatans 
funktionskrav; 

 ú Stråket ska utformas på fotgängarens villkor 
 ú Dubbelriktad cykeltrafik. Cykeltrafiken har en lokal 

funktion och kan ev. ske på fotgängares villkor.
 ú Angöring endast för RH-transporter och  

utryckningsfordon
 ú RH-platser och tillgänglighet ska lösas till samtliga 

entréer utmed gatan och tillkommande tvärstråk
 ú Fritt mått 3,5 m för utryckningsfordon alt. körspår  

för 12 meter långa fordon.
 ú Gods- och avfallstransporter kommer till största delen 

att lösas via en logistikcentral under överdäckning-
en. Fåtal undantag ska kunna lösas med enkelriktad 
trafik.

 ú Valfri gatubredd, dock ej överstigande 16 meter  
mellan bottenvåningarnas fasadliv.

 ú Från Västra Järnvägsgatan önskas också en tvär-
koppling för gång- och cykeltrafik.

Terminalslingan
Framtida trafikering på Terminalslingan är inte beslu-
tad i detalj, men enligt deluppgift 2 och 3 ska stråket 
förberedas för att förlägga Stockholms stombusslinjers 
hållplatser utmed Terminalslingan i tillägg till befintlig 
fjärr– och charterbusstrafik. Gatan kommer att vara en 
bussgata med dubbelriktad trafik med in- och utfart både 
vid Kungsbron och Klarabergsviadukten. Terminalslingan 
ska också göras säkrare, tydligare och bekvämare för 
fotgängare. Terminalslingans funktionskrav; 

 ú 13 meter bred körbana på så lång sträcka som möj-
ligt för att maximera angöringskapacitet, flexibilitet 
och robusthet i trafikanläggningen

 ú Trottoar på Terminalslingans östra sida används 
primärt för på- och avstigning när bussen är vid gate. 
Resenärer väntar inomhus. 

 ú Trottoar på Terminalslingans västra sida ska kunna 
rymma både väntande och av- och påstigande rese-
närer samt vara ett ledigt gångstråk för nord-sydlig 
passage. 

 ú Nord-sydlig passage kan med fördel också ske  
genom Cityterminalen.

 ú Gångtrafikanters behov av att korsa körbanan ska 
minimeras. Korsningsmöjligheter ska organiseras 
på ett trafiksäkert sätt som minimerar störningar i 
busslogistiken. 

SAMMANFATTNING
I deluppgift 3 ska följande lösas;

 ú Gestaltning och programmering av befintliga och 
nya stadsrum och stråk i planområdet. 

 ú Kopplingar till omgivande stadsmiljö.

TÅGLÄGE

TRUCKTUNNELRESENÄRSTUNNEL 
UNDER UTREDNING

FIGUR 13. Tvärsektion genom Västra Järnvägsgatan och framtida överdäckning samt nya spår och plattformar.

FRAMTIDA SPÅR OCH PLATTFORMAR

MÖJLIGA LÄGEN FÖR LYFTPAKET   
GENOM ÖVERDÄCKNINGEN

FIGUR 12. Längdsektion genom Västra Järnvägsgatan och framtida överdäckning samt nya spår och plattformar mot väster.
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FIGUR 15. Planutsnitt över Terminalslingan och Cityterminalen. 1: Entré från Klarabergsviadukten,  
2: Koppling till Stockholms Centralstation, 3. Bussramp - layout under utredning.

MÖJLIGA ZONER FÖR LYFTPAKET 
FRÅN SPÅROMRÅDE

GATE FÖR BUSSRESOR

FIGUR 16. Tvärsektion genom Terminalslingan och framtida överdäckning samt nya spår och plattformar.

MÖJLIGA LÄGEN FÖR LYFTPAKET   
GENOM ÖVERDÄCKNINGEN

FRAMTIDA SPÅR OCH PLATTFORMAR

FIGUR 14. Längdsektion genom Terminalslingan och framtida överdäckning samt nya spår och plattformar mot öster.

TÅGLÄGE

TRUCKTUNNEL RESENÄRSTUNNEL 
UNDER UTREDNING
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Nya stationsmiljöer
En central del av områdets nya arkitektur är den 
tillkommande bebyggelsen på södra överdäckningen. 
Den ska innehålla en ny del av Stockholms centralsta-
tion och kommer innehålla majoriteten av stationens 
plattformsförbindelser. Utöver själva stationsfunktionen 
ska bebyggelsen på den södra överdäckningen innehålla 
service, handel och kontor, enligt ytfördelning på nästa 
uppslag. Angelägna frågeställningar är;

 ú Kopplingen till och förhållningssättet till den nuvaran-
de stationen och specifikt Centralhallen. 

 ú Mötet med vattenfronten 
 ú Hur arkitekturen ska förmedla att den nya bebyggel-

sen har en offentlig samhällsfunktion
 ú Hur de nya volymerna ska förhålla sig till Stockholms 

siluett.
 ú Hur utbredning, struktur och form ska bidra till att 

skapa ett bättre stadsrum i möte med Waterfront 
Congress Centre. 

Se även bilaga 8 Stationens funktionsprogram. 

Kontorsarbetsplatser
En betydande andel av bebyggelsen kommer att inne-
hålla olika typer av kontorsarbetsplatser. 

Målgrupp och marknad
Centralstadens kontorsmiljöer vänder sig till företag 
som ser ett mervärde i att vara lokaliserade i direkt när-
het till Sveriges viktigaste kommunikationsnav, nära för 
alla anställda och besökare, med gångavstånd till hela 
Stockholms City. Det är företag som ser fördelar med 
möjlig exponering för och interaktion med resenärer 
och andra aktörer i området. Företag kopplar i allt större 
utsträckning ihop sitt varumärke med läget i staden, 
byggnaden och sina lokaler. Lokalisering nära kollek-
tivtrafiknoder blir allt viktigare i byggnader i absolut 
framkant gällande hållbarhet, funktion och arkitektonis-
ka kvaliteter. 

Stockholm Central Business District (CBD) har idag ett 
stort utbud av små till mellanstora lokaler. Lokaler på över 
1 000 kvm i ett sammanhängande plan är ovanligare. 

Efterfrågan på stora och moderna lokaler i City har ökat 
kraftigt de senaste åren, inte minst från multinationella 
tech-bolag, för vilka attraktiva och centrala lägen är en 
förutsättning för att kunna rekrytera rätt kompetens. 

UPPGIFT:

 ú Att strukturera, gestalta och programmera ny blandad bebyggelse i planområdet. I uppgiften 
ingår också program och huvudstruktur för tekniska installationer. 

Deluppgift 4/
Klimatvänlig arkitektur

Hyresgäster ska berika och berikas
De företag som hyr lokaler i Centralstaden ska bidra till 
att berika livet i och runt stationen. Lokaler och funk-
tioner kan integreras fysiskt i stationsområdet på olika 
sätt, exempelvis genom att aktivt vända sig till både 
företag och resenärer. Det är också intressant att skapa 
förutsättningar för samnyttjande mellan verksamheter 
och cirkulär användning över dygnet som kan öka nytt-
jandegraden av lokaler och aktivera området över en 
större del av dygnet. Lösningar som ökar kreativitet och 
produktivitet för de som arbetar eller besöker området. 

Hållbara strukturer
Att framtiden är oviss och att arbete kan komma att 
utföras på olika platser har blivit tydligt under pande-
min. Det är viktigare än någonsin att bygga generella 
strukturer som kan brukas på olika sätt. Ny bebyggelse 
och kontorslokaler ska utformas för att kunna möta 
förändringar med bibehållen kvalitet och attraktivitet:

 ú Byggnader med kontorsarbetsplatser ska planeras 
som flexibla fleranvändarhus/multi– eller co-tenant 
med lokaler i storlek från cirka 350 kvm LOA till flera 
tusen kvadratmeter.

 ú Inom området ska gärna sammanhängande lokaler 
på drygt 10 000 kvm LOA kunna erbjudas. 

 ú I ett våningsplan ska kontorslokaler kunna skapas 
i storlekar från 350 kvm till minst 1500 kvm LOA. 
Större och mindre lokaler kan kombineras i ett vå-
ningsplan och alla behöver inte vara delbara till 350 
kvm-lokaler. 

 ú Kontoren ska planeras med optimerat modulsystem. 
 ú Riktvärden är att lokalerna ska kunna möbleras för 

motsvarande 10 kvm per kontorsplats, medan ven-
tilationen ska dimensioneras för en täthet på 8 kvm 
per person. 

 ú Bottenvåningar bör ha en fri bjälklagshöjd på 4 – 5 
meter för att möjliggöra variation av verksamheter

 ú Kontorsvåningar ska fri rumshöjd (golv – undertak) 
på minst 2,6 meter.

 ú Representativa entréer ska kunna skapas i attraktiva 
lägen och huvudentréer bör kunna angöras med taxi.
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Bostäder 
Området har utmanande förutsättningar gällande buller 
och vibrationer som behöver beaktas. Det innebär att 
det är osäkert om det är möjligt att tillskapa tillräckligt 
goda boendekvaliteter här. För att kunna bedöma om 
bostäder är möjliga på platsen behöver det prövas inom 
ramen för det parallella uppdraget. I uppgiften ska cirka 
100 nya bostäder föreslås med placering och utform-
ning som ger bostäderna bästa möjliga boendekvalitet 
och samtidigt potential att bidra positivt till stadslivet. 

Målgrupper och marknad
Den primära målgruppen för bostäder inom planom-
rådet bedöms vara de som önskar en liten centralt 
belägen lägenhet och inte bor tillsammans med små 
barn. Det kan även vara veckopendlare som behöver 
en central övernattningslägenhet nära kollektivtrafik. 
Läget bedöms också vara intressant för företag som vill 
ha tillgång till centrala lägenheter för att kunna erbjuda 
boende vid rekrytering av nya medarbetare som inte 
bor i Stockholm. 

Juridiska förutsättningar
Jernhusen varken bygger eller förvaltar bostäder, vilket 
betyder att de bostäder som kan komma att ingå i den 
nya detaljplanen kommer att uppföras och ägas av 
en annan part. Därför ska föreslagna bostäder kunna 
avgränsas som en egen juridisk fastighet, där även en 
3D-fastighetsbildning kan vara möjlig. 

Det centrala och bullerutsatta läget gör det särskilt viktigt 
att skapa en lugn miljö inne i bostäderna och på gård/
takterasser.

 ú De cirka 100 bostäderna ska främst utgöras av ytef-
fektiva 1:or och 2:or för 1-2 personers hushåll.

 ú Gemensamma funktioner ska kopplas till lägenheter-
na som t.ex. takterrass, lounge eller gym. 

 ú Bostäderna kan dela exempelvis cykelförråd med 
närliggande kontorslokaler.

 ú Gestaltningen i närmiljön ska tydliggöra gränsen  
mellan privata och offentliga rum. 

 ú Bostäderna behöver placeras och utformas på ett 
sådant sätt att de kan produceras och förvaltas så 
självständigt som möjligt. 

I Stockholm bor man  
ofta i ett hus med massa 
andra människor, utan 
att veta någonting om de 
andra som bor i huset.  
Var tredje hem i huvud- 
staden ett ensamhushåll.  
Så Stockholmskt för mig 
är lite ängsligt och  
isolerat.

Kristian Luuk
Programledare  

Utmaningen gällande 
nya volymer är att hitta 
balans mellan behovet av  
exploatering och hänsyn  
till riksintresset för  
kulturmiljövården.
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Bottenvåningarna i Centralstaden ska bilda en 
robust och vacker ram som kan bejaka  
föränderlighet över tid.

Handel, service och framtidens konsumtion 
När, var och hur vi konsumerar varor och upplevelser på 
är i ständig förändring och det ska Centralstaden rustas 
för. Därför ska bottenvåningarna bilda en robust och 
vacker ram som kan bejaka föränderlighet över tid och 
med utbud som lockar människor att vistas och mötas.

I hela området ska aktiva bottenvåningar tillskapas som 
kan inrymma restauranger, kaféer, service och utbud som 
möter framtida konsumtionsmönster av mat och dryck, 
sociala- och kulturella upplevleser, handel, service och 
rekreation. Utbud i närområdet, inom cirka 1 kilometer, 
beaktas för att stärka och komplettera helheten. 

Lägen och omfattning
Omfattning och innehåll bygger på prognosticerade 
resenärsflöden år 2045 och tar utgångspunkt i dagens 
kunskap om efterfrågade koncept. 

I Centralstationens A-hus och B-hall, föreslås utbudet för-
stärkas, uppdateras och kompletteras parallellt med att 
handel och service tillskapas på överdäckningen söder 
om Klarabergsgatan. Utformningen avgör hur stora ytor 
som kan användas för handel och annat utbud.

På den norra överdäckningen kommer utbudet av 
handel och service koncentreras mot Klarabergsgatan, 
mot Kungsgatan och utmed Västra Järnvägsgatan. 
Entrétätheten är viktig liksom att möjliggöra synergier 
mellan handel, service och annat utbud av mötesplatser 
och kultur exempelvis.

Totalt cirka 155 000 kvm 
Södra överdäckningen 45 000 kvm BTA varav

• Stationsfunktion 5000 kvm BTA
• Handel och service 6000 kvm BTA
• Kontor & arbetsplatser 30 000 kvm BTA 

Norra överdäckningen 110 000 kvm BTA varav

• Stationsfunktion 5000 kvm BTA
• Handel och service 7500 kvm BTA
• Kontor & arbetsplatser 90 000 kvm BTA
• Bostäder cirka 6000 kvm (100 stycken)

Den attraktiva 24-timmarsstaden
En viktig fråga blir hur samspelet mellan olika funktioner och innehåll kan bidra till ökad aktivitet 
i området över en större del av dygnet. Intressant blir också vilka funktioner Centralstaden kan 
bidra med som både kopplar an till omgivande stråk och kompletterar dem som nya ”dragare”. 
Andra viktiga frågor blir hur flöden kan styras och var i området ytor för koncentrerad aktivitet / 
intensitet eller lugn liksom föränderliga platser för temporära arrangemang kan skapas.

Restaurang Luzette på Centralstationen.
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Kultur
Utvecklingen ska tillföra området mer kulturinslag. I 
deluppgift 4 innebär det att skapa fysiska förutsättning-
ar för det. Den nya bebyggelsen ska rymma kultur på 
andra sätt än med kulturbyggnader i den traditionella 
bemärkelsen som en teater eller ett konserthus. Ett 
antal lokaler för större publikmängder finns redan i när-
området; Waterfronts kongressbyggnad, Oscarsteatern 
och jazzklubben Fasching på Kungsgatan liksom vår 
egen Centralhall, som har återkommande evenemang 
med körsång och julkonserter exempelvis. 

Centralstaden ska komplettera möjliggheterna till 
kulturutövning genom förutsättningar för ett rörligt 
kultur-program som regelbundet kan äga rum på olika 
platser i området med koncentration i och runt Cen-
tralstationen där Centralhallen blir en given arena. En 
inspirerande referens rörliga kulturprogram är hur Union 
station i Los Angeles arbetar, se unionstationla.com. 

I uppgiften ingår att föreslå en rumslig struktur som 
tillåter en rullande användning av reserverade ytor inne 
i och runt stationen för kulturprogram under lämpliga 
tider på dygnet och lämpliga veckodagar.

SAMMANFATTNING
I deluppgift 4 ska följande lösas;

 ú Ny bebyggelse samt kopplingen till befintlig bebyg-
gelse och vertikala lyftpaket från spårområdet

 ú Arkitektonisk gestaltning och programmering av 
den nya bebyggelsen

Konsert i Centralhallen

Vad är kulturella och 
kreativa näringar?

”Arkitektur, turism- och besöksnäring-
ar, mode, design, film, foto, dator- och 
TV- spel, media, musik, måltid, upple-
velsebaserat lärande, litteratur samt 
scenkonst.”

Tillväxtverkets definition




