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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 resan-
dets rum, stadsrum och byggnader på övergripande 
programnivå.

Syfte och uppgift
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 Jern-
husen kan utveckla förslaget till färdiga samrådshand-
lingar och driva delar av detaljplanens genomförande 
från program och projektering till byggproduktion.

Genomförande av uppdraget

Deltagande arkitektteam och förslagets namn:
• CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the 

Winter, AJ Landskap och Atkins. Förslag Hylla Stock-
holm!

• KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom 
& Partner, Landskapslaget och Iterio. Förslag Klara, 
färdiga, Gå! 

• Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, 
Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM 
Group. Förslag Stockholm Centralstation

• Snøhetta, 3XN, GXN, ARUP, PE Arkitektur & Teknik och 
Ebab. Förslag Stockholm Central

Förslagen har bedömts av en grupp bestående 
av:
• Daniel Markström, regionchef, arkitekt SAR/MSA, 

Jernhusen
• Anna Bergström, projektutvecklare, arkitekt SAR/

MSA, Jernhusen
• Sonya Stark, projektutvecklare, civilingenjör/MSc, 

Jernhusen
• Paul van Doninck, strateg, MBA, Jernhusen.
• Torleif Falk, Stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Stock-

holms stad

• Anna Arén, planhandläggare, arkitekt SAR/MSA, 
Stockholms stad, adjungerad

• Catarina Holdar landskapsarkitekt LAR/MSA/ Magnus 
Bäckström, planhandläggare, planerings- 
arkitekt FPR/MSA, Stockholm stad, adjungerad

• Johan Folkesson, chefsarkitekt, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, Trafikverket

• Vanja Knocke, projektutvecklare, arkitekt SAR/MSA, 
Statens Fastighetsverk

Bedömningsgruppen har också haft referensgrupper 
samt projektets styrgrupp hos Jernhusen till stöd i 
utvärderingsarbetet. Referensgrupperna har utvärderat 
följande sakfrågor: 

• Mobilitet, bytespunkten och resenärsmiljö 
• Teknik- och genomförande 
• Hållbarhet 
• Förvaltningsperspektiv och fastighetsfrågor
• Kalkyl - Intäkt och kostnader
• Detaljplanens perspektiv;  

Stadsbyggnad, trafik och allmän platsmark, socialt 
värdeskapande, riksintresset för kulturmiljövården, 
riksintresset för kommunikation, människors säker-
het och MKB. 

Bedömningsgruppens sekreterare har varit Anna Fors-
berg och Julia Hertzman från Sveriges Arkitekter.

Byggherre och arrangör av detta parallella uppdrag är fastighetsägaren Jernhusen i
samverkan med Stockholm Stad och Trafikverket. Sveriges Arkitekter har varit  
processtöd för genomförandet av det parallella uppdraget.

Om det parallella uppdraget
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Bedömningsprocessen
Det parallella uppdraget påbörjades med ett startmöte 
den 16 februari 2021 och avslutades med en slut- 
presentation den 15 och 16 september 2021. Förslagen 
har även presenterats på en mittpresentation den 18 
maj, samt under två workshops med tematiska frågor. 
Mötena har skett enskilt mellan respektive team och 
bedömningsgruppen. Vid mittavstämning och slut- 
presentationen har även referensgrupperna haft 
möjlighet att deltaga. Efter samtliga presentationer har 

teamen fått muntlig och skriftlig återkoppling. Bedöm-
ningsgruppen har utöver individuellt arbete för inläsning 
av förslagen haft fem heldagsmöten för sitt bedöm-
ningsarbete efter slutinlämningen. 

Förslagen har tagits fram utifrån programmet för det 
parallella uppdraget. Viss kompletterande information 
från beställaren har delgivits teamen under processens 
gång.

Utvärderingskriterier
Förslagen har bedömts utifrån kriterier kopplade till  
programmets mål och styrande krav avseende stads-
byggnad och gestaltning, funktion, hållbarhet, utveck-
lingsbarhet, genomförbarhet och förvaltningsbarhet.

Arkitektur för ett Stockholm att älska

Hur väl förslaget:
 ú bygger på en platsspecifik arkitektonisk idé med 

stöd i kunskap om platsens historia och framtida 
behov

 ú skapar en representativ entré till staden
 ú förvaltar och utvecklar Stockholms unika karaktär 

och dess kulturvärden inom riksintresset för kultur-
miljövården.

 ú förmår att koppla samman stationsområdet med 
omgivande stadsdelar så att det blir en naturlig del 
av staden.

 ú gestaltats med hög arkitektonisk kvalitet i relation till 
alla stadens skalor, från stadslandskap till utformning 
av enskilda byggnader, torg, gator och parker.

 ú

Stadsbyggnad för levande offentliga rum 
och socialt värdeskapande

Hur väl förslaget:
 ú gestaltats för att öka stadsrummens vistelse- 

kvaliteter avseende lokalklimat, grönska och  
aktiviteter över hela dygnet och under alla årstider.

 ú kombinerar bytespunkten och stationsfunktionen 
med bostäder, arbetsplatser, service, kultur och 
rekreation så att de berikar varandra.

Framtidens resenärsmiljö och järn-
vägstrafik

Hur väl förslaget:
 ú löst stationsfunktionen och en  

sammanhållen bytespunkt samt  
förbättrat kopplingen till gång-, cykel  
och kollektivtrafik.

 ú ger hög tillgänglighet och god  
orienterbarhet för resenärer och  
besökare.

 ú skapar förutsättningar för en  
säker och effektiv järnvägstrafik.

 ú möter krav gällande människors  
säkerhet.  

 Klimatvänlig stadsdel

 Hur väl förslaget:
 ú arbetar innovativt med hållbarhet i funktioner och 

gestaltning.
 ú minimerar bebyggelsens klimatavtryck på grov nivå 

ur ett LCA-perspektiv.
 ú minimerar potentiell energiförbrukning på grov nivå.
 ú integrerat ekosystemtjänster, vatten och urban 

grönska.

En genomförbar samhällsnyttig lösning

Hur väl förslaget:
 ú är genomförbart avseende riksintressen och över-

däckningskonstruktion.
 ú visar utvecklingsbarhet med bibehållen kvalitet från 

idé till genomförande samt i drift och förvaltning.
 ú kan genomföras inom given etappindelning med 

upprätthållande av viktiga funktioner i området inkl. 
insatsvägar för räddningsfordon.

 ú ger förutsättningar för trygga och säkra platser.
 ú möter projektets affärsmässiga villkor avseende 

relationen investeringskostnad/intäktspotential.
 ú uppvisar en robust teknisk infrastruktur.
 ú kan anpassas till ny teknik och nya transportmedel 

för hållbar mobilitet.
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Bedömningsgruppen anser att samtliga deltagande 
arkitektteam har gjort relevanta analyser av platsen 
och redovisat inspirerande och utvecklingsbara förslag. 
Teamen har också visat på mycket stor inlevelse, enga-
gemang och kompetens i såväl det inlämnade förslags-
materialet som vid arbetsmöten och redovisningar. 

Stationsområdet som en naturlig del av staden
Idag utgör stationen och den angränsande bebyggelsen 
en kraftig barriär i stadskärnan. Själva spårområdet, 
trafikleder och storskalig bebyggelse blockerar eller 
skär av kontakten mellan till exempel Centralstationen 
och Riddarfjärden. Teamen har redovisat olika sätt att 
skapa en starkare koppling till Stockholms stadskärna, 
med lösningar som i olika grad bidrar till stadsliv i det 
offentliga rummet. Medan övriga team har föreslagit  
tre större kvarter, har Team Foster+ Partners /Marge  
Arkitekter istället delat in området i sex olika kvar-
ter, som i storlek ansluter till Stockholms historiska 
stadskvarter. Bedömningsgruppen anser att denna 
finmaskiga kvartersstruktur ger bättre förutsättningar 
för ett rikt gatuliv, särskilt när gatorna så tydligt kopplar 
till målpunkter i omgivningen.    

Påverkan på kulturvärden inom riksintresset
Ett av de kulturvärden som beskrivs för riksintresset 
Stockholms innerstad är den enhetliga byggnadsskalan 
där endast märkesbyggnader avtecknar sig i siluett- 
en. Stockholmssiluetten har hanterats på olika sätt i 
förslagen, vilket gett större eller mindre påverkan på 
riksintresset. I Team CF Møller/Elding Oscarsons och 
Team KCAP:s förslag reser sig enstaka högre volymer 
och samspelar med andra höga byggnader i City, som 
exempelvis Schibstedhuset och Hotell Continental. 
Samtidigt höjer sig de norra kvarteren över siluetten, 

Generell bedömning av  
förslagen
Bedömningsgruppen konstaterar att området kring Centralstationen i Stockholm är  
en mycket utmanande plats att bygga på. Både tekniska förutsättningar och mång- 
facetterade krav på utformningen bidrar till komplexiteten. De nya kvarteren ska  
länka samman staden, men också bidra till en mer attraktiv och effektiv resenärsmiljö 
än idag. Bebyggelsen ska även ha ett litet klimatavtryck och utformas med hänsyn 
platsens höga kulturhistoriska värden.

vilket medför en påtaglig skalförändring av stations- 
området och sammantaget ger negativ påverkan på 
riksintresset Stockholms innerstad. Team Snöhetta/3XN 
har föreslagit ett sluttande kvarter mot söder – som 
bidrar till att binda samman den omgivande bebyg-
gelsen, med sina skiftande byggnadshöjder – och 
samspelar med skärgårdslandskapets siluett. Team 
Foster+Partners /Marge Arkitekter har slutligen valt att 
utgå från stenstadens enhetliga kvartershöjder så att 
befintliga monumentalbyggnader tillåts träda fram. De 
två sistnämnda förslagen håller sig huvudsakligen till 
angivna höjder i programmet. Bedömningsgruppen har 
bedömt dessa två angreppssätt som mest utvecklings-
bara, eftersom den splittrade fronten mot söder blir mer 
enhetlig och harmonisk och den historiska Central- 
stationen träder fram.

En representativ entré till Stockholm
Upplevelsen för resenärer som anländer till Stockholm 
är viktig. Förutom väl utformade stationsmiljöer är det 
eftersträvansvärt att gestaltningen bidrar till att platsen 
blir läsbar och begriplig. För den som kommer resande 
ska den byggda miljön både förstärka upplevelsen av 
att ha anlänt till stadens centrum och bidra till intuitiva 
rörelsestråk och rumssamband. Bedömningsgruppen 
vill särskilt lyfta fram Team Snöhetta/3XN’s storslagna 
stationshallar med koppling till Klarabergsgatans city- 
stråk. Hallarna för tankarna till de, ofta magnifika, rum 
som skapades i framträdande stationsbyggnader kring 
förra sekelskiftet. Fördelen med generösa stations- 
hallar behöver dock vägas mot risken att miljön upplevs 
som ödslig under lågtrafik. Det är likaså viktigt att 
verksamheterna där kompletterar - och inte konkurrerar 
med - handel och service längs omgivande gator. Att 
hitta en god balans mellan exteriöra och interiöra stråk En tvärgata mot Cityterminalen i förslaget Klara Färdiga Gå! av team KCAP

En av tvärgatorna mot Blekholmterrassen i förslaget av team Foster + Partner/Marge arkitekter
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kommer att vara en nyckelfråga i den fortsatta utveck-
lingen av stationsområdet.

Samtliga team, förutom Foster+Partners /Marge Arki-
tekter, har genom en rak koppling från B-hallen till den 
övre stationsdelen i söder stärkt orienterbarhet- 
en från den befintliga Centralstationens huvudentré. 
Team Foster + Partners /Marge Arkitekter förhåller sig 
i större utsträckning till Trafikverkets flödesanalyser, 
som fokuserar mer på Klarabergsviadukten. Det ger 
andra fördelar - som en effektivare sammankoppling av 
pendeltåg, Arlandabanan, Cityterminalen och tunnel- 
bana. Teamet har framförallt föreslagit en avsmalning 
av Klarabergsviadukten, vilket på ett snillrikt sätt frilägg- 
er Centralstationen - och därigenom gör byggnaden 
mer framträdande i stadsrummet - samt stärker flödet 
mellan Centralplan och Klarabergsviadukten. Trots att 
bedömningsgruppen ser åtgärden som mycket önsk-
värd får kommande utredningar visa om det är möjligt 
utifrån aspekter som trafik, teknik och ekonomi.   

Stadsrum med potential för stadsliv
En stor utmaning för teamen har varit att hantera den 
efterfrågade exploateringsgraden utan att ge avkall på 
kvaliteter i det offentliga rummet. Torg och gators pla-
cering och dimensioner är avgörande för både vistelse- 
värden och förutsättningar att tillföra grönska. Bland 
förslagen finns många goda idéer för hur exempelvis 

Klarabergsviadukten och Centralplan kan bli mer att-
raktiva stadsrum, men de föreslagna gatorna tenderar 
att vara smala och skuggiga. Den offentliga platsen 
mot Riddarfjärden är mycket bullerstörd från trafiken 
på Centralbron och ingår idag inte i något naturligt 
gångstråk. För att bli den välbesökta plats som efter-
strävas behöver den i ännu högre utsträckning planeras 
för höga gångflöden, med verksamheter i omgivande 
bottenvåningar och god tillgänglighet även till de övre 
terrasserna. Bedömningsgruppen anser att Team 
Snöhetta/3XN:s sluttande taktorg, där flera nivåer knyts 
ihop och kopplas till stations- och restaurangentréer, på 
ett föredömligt sätt visar på platsens stora potential. 

Ambitiöst hållbarhetsarbete
Själva utgångspunkten för parallelluppdraget är att för-
täta i anslutning till kollektivtrafik och därigenom bidra 
till att fler väljer att resa klimatvänligt. Ambitionen är 
också att det som byggs ska ge ett litet klimatavtryck. 
I den övergripande klimatkalkyl som gjorts av respek-
tive förslag under bedömningsarbetet är det tydligt 
att de team som föreslår mindre stålmängder i den 
bärande konstruktionen, som CF Møller/Elding Oscarson 
och KCAP, har betydligt mycket lägre CO2-utsläpp i de 
inledande etapperna av utbyggnaden. Det stora inslaget 
av träkonstruktioner ger stora fördelar ur ett klimatper-
spektiv, men behöver också vägas mot krav kopplade 

till risk och säkerhet. De två övriga förslagen innebär 
nästan dubbelt så mycket utsläpp i uppförandeskedet 
som dessa två, men håller sig trots detta inom ramen 
för klimatneutralitet ur ett LCA-perspektiv. När risk 
och säkerhet, underhåll över tid, samt möjligheten att 
använda återbrukat stål vägts in i kalkylen har förslagen 
bedömts bli mer jämförbara.  

Samtliga team har mycket genomarbetade förslag 
för att stärka den ekologiska och sociala hållbarhe-
ten. Bedömningsgruppen vill särskilt lyfta fram Team 
CF Møller/Elding Oscarson som på ett innovativt sätt 
använt interaktiva verktyg för att utreda och maximera 
områdets ekosystemtjänster. Denna typ av konkreta 
verktyg är nyckeln till att kunna utvärdera och följa upp 
hållbarhetsfrågorna i nästa skede. 

Genomförbara överdäckningskonstruktioner
Förslagen är genomförbara avseende överdäcknings-
konstruktionen, även om exempelvis Team Snöhet-
ta/3XN:s konstruktion är onödigt komplex och med 
fördel hade kunnat ersättas av Jernhusens föreslagna 
lösning. Team Foster+Partners /Marge Arkitekters 
stålkonstruktion har stora fördelar, främst genom att 
fackverket har begränsad höjd och är tydligt separerad 
från däcket och ovanliggande bebyggelse. Bågvalvet är 
ett återkommande tema i tre av bidragen, i CF Möller/ 
Elding Oscarssons fall dock mer som gestaltnings- 

motiv än en konstruktionsprincip. I Team Snöhetta/ 
3XN:s och Team Foster +Partners /Marge Arkitekters 
förslag används bågvalvet för att spänna konstruktion- 
en över spårområdet, vilket samtidigt ger möjlighet att 
skapa karaktärsfulla och funktionella bottenvåningar. 

Givande process
Bedömningsgruppen anser att processen varit mycket 
givande, trots att den till största delen har genomförts 
digitalt, och att den har resulterat i fyra förslag av 
mycket hög kvalitet. Förslagen har utvecklats under 
uppdragstiden, utifrån respektive förslagsställares 
grundidé, och med en stor lyhördhet för bedömnings-
gruppens medskick. 

Bedömningsgruppen menar sammantaget att det finns 
mycket att inspireras av i samtliga förslag, men konsta-
terar samtidigt att inget team lyckats svara mot de högt 
ställda programkraven fullt ut. Det ger också en indika-
tion på att vissa programkrav inte fullt ut är förenliga, 
utan tvärtom kan bidra till målkonflikter. Dessa aspekter 
måste fortsätta att bearbetas i kommande process. 

Det samlade resultatet bidrar till fördjupad kunskap om 
förutsättningarna för framtida utveckling av stations-
området och ger en bra bas för fortsatt samverkan 
mellan Jernhusen, Stockholms stad, Trafikverket och 
det utvalda teamet.

Västra Järnvägsgatan i förslag Stockholm Central av team Snøhetta/3XN Västra Järnvägsgatan i förslag Hylla Stockholm av team CF Møller Architects.
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Daniel Markström, regionchef, arkitekt SAR/MSA, 
Jernhusen.

Anna Bergström, projektutvecklare, arkitekt SAR/MSA, 
Jernhusen.

Sonya Stark, projektutvecklare, civilingenjör/MSc, 
Jernhusen. 

Paul van Doninck, strateg, MBA, Jernhusen.

Bedömningsgruppens beslut

Torleif Falk, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, 
Stockholms stad.

Johan Folkesson, chefsarkitekt, landskapsarkitekt  
LAR/MSA, Trafikverket.

Vanja Knocke, projektutvecklare, arkitekt SAR/MSA, 
Statens Fastighetsverk.

Magnus Bäckström, planhandläggare, planeringsarkitekt 
FPR/MSA, Stockholm stad, adjungerad.

Bedömningsgruppen rekommenderar förslaget Stockholm Centralstation av team  
Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, 
Wenanders och TAM Group som utgångspunkt för fortsatt arbete med ny detaljplan. 

Anna Arén, planhandläggare, arkitekt SAR/MSA, 
Stockholms stad, adjungerad.



Utvalt förslag
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En självklar del av Stockholms innerstad
I stationsområdets virrvarr av trafikleder, överdäck-
ningar och storskaliga byggnader skapar detta skickligt 
utformade förslag en länk till Stockholms historiska 
rutnätsstad. De väldimensionerade stadskvarteren 
kantas av gator som på ett genomtänkt sätt kopplar till 
både Cityterminalens och Centralstationens entréer. Om 
Cityterminalen på sikt öppnas upp finns möjlighet att i 
ännu större utsträckning sammanlänka stationsområdet 
med den omgivande stenstaden. De enskilda kvarteren 
kan även på ett förtjänstfullt sätt anpassas till verksam-
heternas ändrade behov under den långa utbyggnads-
perioden. 

I Stockholm Centralstation utgör de enhetliga kvarter- 
en en lugn fond till platsens monumentalbyggnader; 
Centralstationen, Stockholm Waterfront Congress 
Center, Hotell Continental och Stadshuset. Detta är 
ett stadsbyggnadsförslag som läker en idag splittrad 
stadskärna och gör stationsområdet till en självklar del 
av Stockholm.

Återupprättar Centralstationens huvud-
byggnader
Stationsområdets kulturvärden har hanterats med stor 
inlevelse och precision, vilket avspeglas i såväl utform-
ningen av den nya bebyggelsen som i hur väl de nya 
kvarteren integrerats i stadssiluetten. Centralstationen, 
som genom åren blivit alltmer insnärjd av trafikleder, 
återfår genom några skickligt genomförda grepp sin 
dignitet i stadsrummet. Stockholm Centralstation fri-
lägger på ett förtjänstfullt sätt Centralstationens västra 
sida och skapar utblickar mot Riddarholmskyrkan. Om 
Klarabergsviadukten smalnas av är det även möjligt 
att frilägga stationsbyggnaderna mot norr, vilket i ännu 
högre grad tydliggör deras ursprungliga form. Central-
hallen föreslås förlängas till ett helt öppet rum från norr 
till söder, vilket återupprättar detta anrika rum som en 
välkomnande och vacker resenärsmiljö. 

Stockholm Centralstation

Brokonstruktion som arkitektoniskt grepp
Bedömningsgruppen anser att det är en mycket elegant 
lösning att låta den valda överdäckningskonstruktion- 
ens stålvalv manifestera sig i bottenvåningarna, med 
associationer till både den överdäckade järnvägen och 
till Stockholms broar. Bågvalven markerar viktiga entréer 
och ger kvarteren en öppen och inbjudande karaktär 
mot gatan. Konstruktionen i sig är en bärande gestalt-
ningsidé och ger stationsområdet en specifik identitet – 
likt Les Halles i Paris. Det är likaså en föredömlig lösning 
att nyttja det överhäng som bildas i gaturummet till 
väderskydd, vid till exempel hållplatser, uppgångar och 
viktiga stråk. Det är dock väsentligt att de utomhusrum 
som bildas under valven inte glasas in utan fortsätter att 
vara offentligt tillgängliga.

I förslaget finns genomarbetade riktlinjer för hur 
konceptet successivt kan utvecklas mot arkitektonisk 
kvalitet i alla skalor. Några exempel på hur det kan upp-
nås är genom en nytolkning av byggnadselement som 
hörntorn, fasade kvartershörn, indragna våningsplan, en 
artikulerad bottenvåning och ett varierat taklandskap. 
Sammantaget ger förslaget stor flexibilitet för volym- 
bearbetningar i kommande skeden.

Fokus på det offentliga rummet
I förslaget syns en tydlig prioritering av det offentliga 
rummet, vilket ger god potential för trygga och attrakti-
va platser runt Centralstationen. Det finmaskiga gatu- 
nätet kompletteras på ett genomtänkt sätt med torg 
och småparker i de korsningspunkter där många 
människor kommer att vistas. Avfasade hörn i utval-
da lägen skapar intressanta gaturum och bidrar med 
en välgörande luftighet i den i övrigt täta strukturen. 
På Klarabergsviadukten blir Cityterminalens spetsiga 
sydvända hörn en naturlig del av ett nytt torg, Erskines 
plats, som vidgas mot Centralhallen och accentuerar 
den nya trappan till Centralplan. Platsen bygger vidare 
på arkitekten Ralph Erskines egna planer att skapa ett 

Förslagsställare 

Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, 
Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group
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nytt torg som kompletterar Centralplan. Erskines plats 
bidrar också till att ge befintliga byggnader en mer 
framträdande roll i stadsrummet. 

I Stockholm Centralstation bidrar grönska och terrasser 
till att skapa en mer representativ entré till Central-
stationen söderifrån. Den föreslagna järnvägsparken 
delas i två nivåer, varav den nedre delen mot Central-
bron kommer att vara mycket bullerstörd. Den övre 
terrassen har bättre förutsättningar att bli en välbesökt 
utsiktsplats över Riddarfjärden, men kopplingen till det 
interiöra stationsrummet behöver stärkas. 

Stationsfunktion, mobilitet och service
Stations – och mobilitetsfrågorna är som helhet väl lös-
ta och bygger på ett centralt nav norr om Centralhallen 
som knyter ihop bytespunkten på ett föredömligt sätt. 
Det snillrika förslaget att riva delar Klarabergsbron ger 
möjlighet till en mycket effektiv och intuitiv koppling till 
pendeltåg, Cityterminalens busstrafik och tunnelbana. 

Åtgärden stärker likaså flödet mellan Centralplan och 
Klarabergsviadukten. Ett tydligare samband mellan 
Centralhallen och det övre stationsplanet i söder är 
dock nödvändigt, för att förbättra resenärernas  
orienterbarhet. 

Service och bostäder är väl placerade, men de många 
passagerna inverkar negativt på handeln, eftersom 
orienterbarheten påverkas. Som helhet ger den fin- 
maskiga kvartersindelningen positiva effekter på flöde-
na i det offentliga rummet, men gör den inre stations-
miljön något mindre överblickbar. 

Genomförbarhet, hållbarhet och  
förvaltningsbarhet
Förslaget utgår från en övertygande idé om en alterna-
tiv konstruktionsmetod för överdäckningen som gör att 
dimensionerna kan bli nättare än i programförslaget. 
Valet av konstruktion bedöms även möjliggöra en för-
kortad byggtid, vilket minskar koldioxidutsläppen. Det 

behöver dock säkerställas att konstruktionen uppfyller 
specifika programkrav avseende exempelvis vibration- 
er. En nackdel med konstruktionen är att den kräver 
stora mängder stål, vilket påverkar klimatkalkylen nega-
tivt. Byggnaderna har överlag relativt låga rumshöjder, 
med lösningar som förutsätter särskilt utrymmessnåla 
installationer, vilket begränsar framtida utveckling.

I övrigt innehåller förslaget många goda hållbarhetslös-
ningar, där bedömningsgruppen särskilt vill framhålla 
användningen av återbrukat material, trä i alla funk- 
tionellt lämpliga delar av konstruktionen och anpass-
ningen av fönsterstorlekar utifrån väderstreck.  

Stark grund 
Sammantaget är förslaget som helhet väl genom- 
arbetat, realistiskt och genomförbart. Planen har en  
robust kvartersstruktur, där delar kan utvecklas efter 
förändrade programförutsättningar utan att förslaget 

som helhet påverkas negativt. De sex kvarteren är lätta 
att dela upp, både i etapper och mellan framtida bygg-
aktörer och arkitektteam. Kvartersindelningen ger lika-
så goda förutsättningar att koppla ihop stationsområdet 
med stadskärnan - speciellt om det i framtiden skulle bli 
aktuellt att öppna passager genom Cityterminalen. 

Genom att konsekvent utgå från platsens kulturvärden 
och samtidigt verka för att minska prägeln av storska-
lighet och motortrafik, liksom att låta konstruktionen 
bli ett bärande grepp, skapas den både starka och 
utvecklingsbara grund som krävs för att bära genom 
hela processen. 
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Att utveckla i fortsatt process

Stationsfunktionen
 ú Se över stationsfunktionens effektivitet och hur den 

kan förbättras ytterligare, särskilt i de södra kvarter- 
en.

 ú Stationshallarna behöver bearbetas för förbätt-
rad orienterbarhet, exempelvis med en tydligare 
koppling mellan B-hallen och den nya stationsbygg-
naden i söder. I de nya stationsrummen kan andelen 
kommersiella ytor eventuellt minskas till förmån för 
mer generösa publika ytor. 

 ú Förslaget fungerar väl för cyklister och fotgängare, 
men behöver bli bättre utformat för busstrafik. 

Gestaltning och program
 ú De två södra kvarteren har inte fått en lika överty-

gande gestaltning som de norra kvarteren och behö-
ver därför bearbetas vidare i fortsatt process. Även 
fronten mot söder bör bearbetas avseende volym 
och arkitektoniskt grepp.

 ú Våningshöjden behöver sannolikt öka, detta behöver 
utredas i relation till påverkan av siluett och riks- 
intresset i det kommande planarbetet. I volymsbear-
betningen ska framträdande kvaliteter värnas, som 
de höga bottenvåningarna, de av- 
fasade kvartershörnen och de öppna arkaderna.

Hållbarhet och konstruktion
 ú Säkerställ att konstruktionen uppfyll- 

er specifika programkrav avseende exempelvis 
vibrationer. 

 ú Minska klimatavtrycket av vald konstruktionslösning, 
genom ytterligare översyn av material och volymer. 
Tekniska systemlösningar behöver likaså utvecklas 
för att uppnå programmets hållbarhetsmål.
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Ett interiört stadsliv 
Blandningen av verksamheter, handel och service är 
genomtänkt, både i stationshallarna och i botten- 
våningarna. Särskilt de södra stationsrummen ger goda 
förutsättningar för handel, med sitt starka arkitektonis-
ka uttryck och intuitiva samband mellan takterrass och 
stationshallar. Bostäderna är placerade i ett tekniskt 
komplicerat läge vid tunnelmynningen, men väl lösta i 
övrigt. 

I de norra kvarteren ser dock bedömningsgruppen flera 
utmaningar för att skapa gatuliv och goda förutsättning-
ar för grönska. Kvarteren är stora och genomkorsas 
enbart av en tvärgata, vilket gör att flödet av människor 
i det offentliga rummet riskerar att bli svagt. Stockholm 
Central bygger på antagandet att de interiöra stations-
hallarna är lika offentliga som allmänna gator och torg. 
Bedömningsgruppen ser dock en risk att hallarna över 
tid kan komma att få en mindre offentlig prägel, om 
exempelvis stationsfunktioner ersätts av handel och 
kontor. Terminalslingan och Västra Järnvägsgatans 
smala gatusektioner riskerar att ge skuggiga gator. De 
interiöra stråkens storlek behöver däremot snarare 
minska, för att inte uppfattas som överdimensionerade 
och ödsliga. Balansen mellan exteriöra och interiöra 
stråk behöver sammantaget bli bättre och gatornas 
kvaliteter öka.

Genomförbarhet, hållbarhet och förvalt-
ningsbarhet
Konceptet med korsstygn går igen även i stålkonstruk- 
tionen, vilket gör den onödigt komplicerad. Valet av 
konstruktion medför en stor materialåtgång, vilket 
påverkar CO2-avtrycket negativt. Konstruktionen skulle 
inte heller klara en eventuell explosion lika bra som 
lösningen i programmet givet att bågkonstruktionen är 
inspänd i själva däcket.

Förslaget är dock ambitiöst och inspirerande utifrån 
många andra hållbarhetsaspekter, såväl ekologiska 

Stockholm får ett nytt landmärke
Förslaget Stockholm Central bygger på ett koncept om 
att sy ihop staden med korsstygn. Konceptet genom-
syrar förslaget i alla skalor - från de korslagda kvarters-
formerna till den komplexa konstruktionslösningen. 
De snedställda byggnadskropparna tillför en helt ny 
typologi till Stockholms innerstad. Stationskvarteret 
mot söder har sluttande tak, som reser sig från Central-
stationen och ansluter i höjd till Stockholm Waterfront 
Congress Center. Den idag splittrade fronten mot Rid-
darfjärden vävs skickligt samman av de nya volymerna 
och signalerar Centralstationens funktion i siluetten. 
Stationsbyggnadernas särpräglade uttryck, i kombina-
tion med ett karaktärsfullt sluttande torg mot Riddar- 
fjärden, har potential att göra Stockholms Central- 
station till ett besöksmål i sig. Sammantaget är det ett 
konceptuellt drivet förslag, som tar tydlig ställning för 
stadsbyggandets identitetsskapande potential. 

Resenärsmiljöer med inspiration från  
historiska stationsrum 
Resenärsmiljöerna som helhet har hanterats på ett 
skickligt sätt med tydliga kopplingar mellan Central-
stationens olika hallar, entréer och viktiga gaturum. 
Sekvensen från Centralplan genom Centralhallen upp 
till den södra stationsdelen och Stockholm Waterfront 
Congress Center är mycket övertygande. Den före-
slagna bågkonstruktionen ger en tydlig karaktär både 
interiört och exteriört. Smäckra uppglasade valv i två 
våningar skapar trygghet längs gatan och bidrar till att 
stationen syns på håll. De magnifika inre träbeklädda 
stationsrummen erbjuder resenärer och besökare en 
miljö med intuitiv orienterbarhet och stora upplevelse-
värden. Förslaget kännetecknas av en genomgående 
prioritering av gående och cyklister - men kollektiv- 
trafikens förutsättningar behöver förbättras. Det om- 
fattar dels busstrafikens framkomlighet längs Terminal- 
slingan och dels möjligheten att förlänga spårvägen. 
Förslaget som helhet lever därför inte helt upp till kravet 
på goda förutsättningar för alla trafikslag. 

Stockholm Central

Förslagsställare 
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som sociala, och innefattar exempelvis skyfallshanter- 
ing, stärkande av biologisk mångfald och intressanta 
resonemang om återbruk.

Ett koncept som begränsar bearbetning 
Teamet har genom hela processen utmärkt sig med 
pedagogiska, inspirerande och mycket skickligt ge-
nomförda presentationer. Bedömningsgruppen anser 
att detta är ett av de starkaste förslagen, där särskilt 
det södra kvarteret kännetecknas av hög arkitektonisk 
verkshöjd. Stockholm Centrals tydliga och konsekvent 
genomförda formidé har dock delvis försvagat förut-
sättningarna för anpassning och hänsynstagande till 
platser och kvarter runtom, särskilt i de norra kvarteren. 

En betydande utmaning är att säkerställa den höga 

kvaliteten i de norra kvarteren över tid, och med flera 
olika byggaktörer. I en fortsatt process skulle kvarteren 
behöva bearbetas för att särskilja de olika etapperna 
och svara mer mot omgivningen. Påverkan på riksin-
tresset skulle också behöva utredas mer. Sammantaget 
är det ett förslag av mycket hög arkitektonisk kvalitet, 
som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, men 
som bedöms kräva bearbetningar som inte är förenliga 
med konceptet. 
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Bryter upp kvarteren
Förslaget Hylla Stockholm! är mycket genomarbetat 
och visar stor inlevelse i den svåra uppgiften, särskilt 
vad gäller stationsmiljöerna och kopplingen mellan 
olika trafikslag. Kvartersstrukturen tar på ett intressant 
sätt upp såväl järnvägens riktning som omgivande 
gatunät och bildar en sekvens av indragna och sned-
ställda byggnader mot gatan. Tack vare indragen finns 
utrymme för torg och småparker som tillför värden till 
upplevelsen i ögonhöjd. Bedömningsgruppen upp-
skattar likaså att byggnadernas höjd trappas ner mot 
Riddarfjärden och avslutas i en samlande bågform som 
inordnar sig i väginfrastrukturen. Bågen understryker 
på ett lågmält sätt stationsläget i staden och lyfter fram 
den nya stationshallen mot söder. 

Anknyter till storskaliga byggnader i City
Teamet har på olika sätt försökt att bryta ner skalan, 
exempelvis genom att söka hantera de stora kvarteren 
som en samling fristående volymer. Kvarteren delas 
upp både i höjd och i relation till gatan, vilket medför att 
enskilda byggnader träder fram och skapar en varierad 
siluett. Byggnadernas form och skala anknyter till andra 
relativt nya tillägg i City, som Scandic Continental och 
Stockholm Waterfront Congress Center, snarare än till 
omgivande kvartersstad. Trots goda ansatser innebär 
Hylla Stockholm! en höjning av skalan i stationsområd- 
et, volymerna växer ihop visuellt i siluetten och är alltför 
storskaliga i relation till den befintliga Centralstationen. 
Sammantaget riskerar en sådan höjning att ge negativa 
effekter på riksintresset för kulturmiljövården.

Skickligt utformad bytespunkt
En av förslagets mest framträdande styrkor utgörs av 
den skickligt hanterade bytespunkten för resenärerna. 
Här finns en omsorgsfull hantering av mötet mellan 
de olika trafikslagen, som gör det lätt att orientera 
sig. Bedömningsgruppen vill särskilt framhålla hur väl 
den föreslagna rulltrappan från Centralhallen kopplar 
samman stationens olika nivåer med Nils Ericsons plan. 
Dagsljus till viktiga stråk i stationshallarna underlättar 
orientering och igenkänning. Slutligen bygger förslaget 

på en trovärdig analys av stationsområdets utbygg-
nadsfaser, med insiktsfulla idéer för hur trafikflöden 
successivt kan utvecklas. 

Den norra stationsdelen är inte lika bearbetad, där 
lyftpaketens placering relativt långt norrut riskerar att 
påverka orienterbarheten negativt. 

Landskapet en skärgård
Teamet visar stor inlevelse i utformningen av gator 
och torg och har tagit fram ett vegetationsförslag  
med inspiration från Stockholms skärgård. Förslaget  
är det som i störst utsträckning integrerar ekosystem- 
tjänster i gestaltningen, tack vare en medveten 
placering av vatten, våtmarker, parker och grönstråk. 
Stationsområdets viktigaste offentliga rum, Klarabergs 
torg och Centralplan, kopplas ihop väl, både interiört 
och exteriört. Bedömningsgruppen vill även framhålla 
Västra Järnvägsgatan som i förslaget fått tillräcklig 
bredd för att kunna utvecklas till en attraktiv gata för 
fotgängare. 

Nya offentliga ytor tillkommer även på taket till den nya 
stationsbyggnaden, både i söder mot Riddarfjärden och 
i norr mot Klarabergsviadukten. Den södra platsen er-
bjuder fina utblickar över vattnet men den norra platsen 
riskerar genom sin orientering att få låg soltillgång och 
därmed bli mindre attraktiv.  Det föreslagna Klarabergs 
torg upplevs som rörigt, med ett omotiverat tak över 
Klarabergsgatan och bristande samspel mellan de olika 
byggnadernas formspråk. 

Hållbarhetsarbete i framkant 
Förslaget tar avstamp i Agenda 2030 och innehåller 
många inspirerande hållbarhetslösningar. Samman- 
taget medför förslaget ett lågt CO2-avtryck enligt den 
LCA-kalkyl som tagits fram under bedömningsarbetet. 
Dock skulle en del föreslagna träkonstruktioner av 
risk- och säkerhetsskäl behöva ersättas av betong 
och stål, vilket skulle påverka hållbarhetskalkylen 
negativt. De föreslagna glaspartierna behöver också 
uppfylla ställda säkerhetskrav för att klara en eventuell 
explosion i spårområdet.

Förslagsställare 
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Hylla Stockholm!
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Förslaget redovisar trovärdiga principer för de tekniska 
systemen, med en robust struktur för teknikytor och 
våningshöjder. Teamet visar förståelse för Jernhusens 
behov, vilket både avspeglas i den relativt höga exploa- 
teringsnivån och hur väl stationsfunktionen kombiner- 
as med bostäder, arbetsplatser, service, kultur och 
rekreation.

Viss utvecklingsbarhet
För att gå vidare med förslaget skulle det krävas en 
större bearbetning av volymer och byggnadernas arki-
tektur utifrån riksintressevärdena för kulturmiljövården. 
Under det parallella uppdraget har byggnadshöjderna 
bearbetats och ändrats, men bedömningsgruppen 

efterlyser tydligare principer för var det är möjligt att gå 
upp i höjd. Byggnadsvolymerna är fortfarande schema-
tiska och en högre detaljeringsnivå är nödvändig för att 
förstå hur platserna kommer att upplevas. Ett exempel 
på detta är hur den föreslagna storskaliga bebyggelsen 
möter den äldre stationsbyggnaden. 

Som helhet har förslaget många övertygande kvaliteter, 
särskilt avseende mobilitet och hållbarhet, men bedöm-
ningsgruppen saknar en tillräckligt stark stadsbygg-
nadsidé som kan bära genom den fortsatta processen. 
Den idé som är avläsbar – att bygga vidare på det  
senaste lagret av bebyggelse runt Centralstationen – 
ger inte tillräckligt stora värden tillbaka till staden.  
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Platsanalys som grund
I förslaget Klara, färdiga, gå! lägger en gedigen plats-
analys grunden till kvartersutformning och byggnads-
volymer. Kvartersvolymerna får sin form genom en 
intressant metodik som utgår från påverkan på stadens 
siluett, siktlinjer mot landmärken och soltillgång. De tre 
stationskvarteren genomkorsas av en galleriagång och 
ett upphöjt grönstråk från norr till söder som speglar 
dalgångens och järnvägsspårens riktning i stadsland-
skapet. Den högresta galleriagången utgör en förläng-
ning av Terminalslingan och markerar på ett tydligt sätt 
Centralstationens närvaro mot Riddarfjärden. Norr om 
galleriagången finns det upphöjda grönstråket, den 
Gröna Dalen, som släpper in ljus i kvarteren och blir en 
stor tillgång för de som arbetar här. 

Svag koppling till Stockholm
De storskaliga byggnadsvolymerna i norr samspelar 
främst med Cityterminalen och Schibstedhuset, med 
oregelbundna lamellformer som frigör sig från en sam-
manhängande sockelvåning. Bedömningsgrupp- 
en ser en risk för att de kraftiga volymerna skapar 
längsgående åsar i nordsydlig riktning. En sådan höjning 
riskerar på sikt att driva upp skalan i City ytterligare, 
med negativa effekter på riksintresset för kulturmiljö-
vården. Välgörande inslag i norra stationsområdet är 
bebyggelsen som trappas ned i skala mot Kungsgatan 
och ger en något mer varierad front i norr. Även mot 
Centralstationen och mot Riddarfjärden möts omgiv-
ningen med lägre volymer. Trots ambitiöst utarbeta-
de riktlinjer för tillkommande byggnader, avseende 
utformning av sockelvåning, byggnadskropp och 
takvåning, efterlyser bedömningsgruppen en tydligare 
koppling till Stockholms karaktärsdrag och arkitektur. I 
det redovisade materialet uppvisar de interiöra rummen 
störst kvaliteter, särskilt den majestätiska galleriahallen 
och de uppglasade ljusgårdarna som ger dagsljus till 
plattformarna.

Södra stationsdelen 
I Klara, färdiga, Gå! finns en rationell och genomtänkt 
struktur för bytespunkten, särskilt i den södra delen. 

Förslagsställare 
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Klara, färdiga, Gå!

Tolkningen av flödesanalysen är föredömlig, med en 
genomarbetad fördelning av verksamheter och servi-
ce i relation till flödespunkter. I den södra stations- 
delen lyfts Centralhallens huvudentré fram vilket 
bidrar till att den historiska stationsbyggnaden 
fortsätter att spela en huvudroll i stationsområdet. 
Sammankopplingen från Vasagatan, via Centralhallen 
och de övre plattformarna, till Stockholm Waterfront 
Congress Center bidrar till en god resenärsupplevel-
se. Den föreslagna trappan mellan Centralplan och 
Klarabergsviadukten frilägger Centralstationens norra 
gavel. Det norra stationsområdet är dock inte lika väl 
bearbetat och den föreslagna entrén uppvisar svag 
koppling till omgivningen. En nackdel med den utsprid-
da utformningen av bytespunkten är att det blir långt 
mellan stationsdelarna, vilket medför risk för stora 
flöden på plattformarna. 

Fokus på grönska
Förslaget innehåller mycket grönska, med samman-
hängande planteringar och gröna tak som utformats 
för att bidra med ekosystemtjänster. Landskaps- 
gestaltningen är inlevelsefullt utformad med inspira- 
tion från olika svenska landskap, som norrländska 
myrar och skärgården. En svaghet är dock att en stor 
del av grönytorna är otillgängliga för allmänheten, 
exempelvis Gröna Dalen och takplanteringarna. 

Den övergripande kvartersstrukturen med tre långa 
kvarter medför mörka gator och det föreslagna Ter-
minaltorget saknar potential att bli en attraktiv plats, 
då den både är skuggig och saknar visuell koppling till 
stationsområdets nära omgivning. Nils Ericsons Plan 
kan fungera väl vid stora evenemang, men till vardags 
utgör platsen inte en del av ett naturligt gångstråk. 

Det är svårt att utläsa hur gestaltningen av allmänna 
platser kopplar till stationsområdets historia, där 
Centralplan, med sitt symmetriska anslag och espl-
anadsystemet är viktiga beståndsdelar. Samman- 
fattningsvis har ekosystemtjänster varit i fokus i detta 
förslag och i mindre utsträckning grönskans poten-
tial att skapa sociala värden, eller en anknytning till 
historien. För de som bor och arbetar i områden blir 
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däremot de gröna kvaliteterna stora, med gröna tak och 
terrasser att vistas på. 

Genomförande och hållbarhet
Strukturen utgår från programmets lösning för över-
däckningskonstruktion. Stora delar av bjälklaget byggs 
i trä och ger sammantaget Klara, färdiga, Gå! lägst 
klimatavtryck av samtliga förslag. I en fortsatt process 
skulle däremot delar av bjälklaget behöva ersättas av 
stål och betong för att skydda vid eventuella tågolyck-
or. Majoriteten av pelarna i trä behöver också bytas till 
stål. Även föreslagna ljusgårdar som löper genom hela 
byggnadsvolymer, ner till spåren, måste bearbetas för 
att klara en olycka. 

Trots de höga volymerna i norr bedöms förslaget som 
helhet inte kunna nå målet på 155 000 kvadratmeter 
BTA och andelen uthyrningsbar yta är för låg, vilket 
påverkar genomförbarheten. 

Delvis utvecklingsbart
Förslagets mest framträdande styrkor gäller den skick-
liga utformningen av bytespunkten och den ekologiska 
hållbarheten. Särskilt den södra stationsdelen har stora 

kvaliteter men den norra delen är däremot problema-
tiskt, både med hänsyn till kulturmiljö och påverkan på 
stadsliv. Den Gröna Dalen har prioriterats framför de 
allmänna platserna, vilket skapar inåtvända kvarter där 
kvaliteterna är förbehållna några få. En annan svårighet 
med förslaget är att utblickarna mot söder har priori-
terats framför bebyggelsens utformning i östvästlig 
riktning. Bedömningsgruppen har svårt att se hur 
Stockholms karaktärsdrag varit utgångspunkt för den 
bearbetning som gjorts av byggnadsarkitekturen.

Klara, färdiga, gå! utvecklades i positiv riktning fram till 
den näst sista presentationen, men bedömningsgrupp- 
ens förväntningar på slutpresentationen har tyvärr inte 
infriats fullt ut. 

Tack vare en tydlig metodik är strukturen delvis utveck-
lingsbar men kräver stor bearbetning, särskilt i försla-
gets norra del. Det saknas också ett platsspecifikt och 
sammanhållet arkitektoniskt grepp för byggnadernas 
utformning som kan vara vägledande i fortsatt process. 






