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PROGRAMMETS SYFTE

Detta kvalitets- och gestaltningsprogram är up-
prättat som en del av detaljplanen för norr om 
Centralstationen och anger riktlinjer för områdets 
utformning. En fullständig beskrivning av planerna 
för området finns redovisad i till planen hörande 
planbeskrivning och regleringen av byggnader-
nas utformning sker i den upprättade plankartan. 
Programmet fyller även en viktig funktion i att ge 
vägledning när planen går in i ett genomförandesk-
ede. Programmet beskriver riktlinjer och gestalt-
ningsprinciper som bedöms vara viktiga för att 
bebyggelsen och platserna ska gestaltas väl och 
uppnå eftersträvade kvaliteter. Det är viktigt att 
poängtera att utbyggnaden av området kommer 
att ske under en lång tid vilket innebär att vissa 
förutsättningar kan komma att förändras innan allt 
är fullt utbyggt.

Den nya bebyggelsen är ett viktigt tillskott till vår 
stadskärna och kommer att förändra vår syn på 
denna del av staden från en baksida till en levande 
del av city. Detta innebär också att det nya områ-
det behöver samspela på ett naturligt sätt med den 
befintliga bebyggelsen i dess omgivning. Kvalitet-
sprogrammet ger riktlinjer för vilka parametrar som 
är viktiga för att bebyggelsen och miljöerna norr 
om centralen ska upplevas som en naturlig fortsät-
tning på centrum, att den kopplar till Göteborgs 
karaktär och utvecklar denna in i en framtid. 

Våra viktigaste byggnader i staden har en utformn-
ing som håller över tid. Stadsmuseet, Konstmuseet 
och rådhuset är exempel på sådana byggnader. 

I Centralenområdet utgör Posthuset, Centralsta-
tionen och den prisbelönta Nils Ericson-terminalen 
bebyggelse som är viktig att förhålla sig till. Det 
framträdande läget vid Centralstationen gör att den 
nya bebyggelsen i så stor utsträckning som möjligt 
ges en utformning som håller över tid. För att upp- 
nå detta gäller det att hitta ett nutida uttryck som 
samspelar med omgivande bebyggelse. Kvalitet-
sprogrammet pekar på några viktiga aspekter att 
beakta vid denna avvägning. 

Förutom att hantera den nya bebyggelsens kar-
aktär pekar programmet även på viktiga kvaliteter 
att bevaka vid utformningen av det offentliga 
rummet. Det kan handla om vistelsekvaliteter för 
såväl resenärer och besökande som för boende 
och arbetande i området men även om kopplingar, 
orienterbarhet eller materialval. 

Kvalitetsprogrammet är framtaget i bred dialog 
mellan kommunens förvaltningar, byggherren och 
deras arkitekter. 

Utgångspunkten för den övergripande gestaltnin-
gen är platsen och dess kontext i staden. Kontex-
ten syftar till både den fysiska platsen och de ickef-
ysiska sammanhang som är kopplade till platsen. 
Det är viktigt att tillvarata de befinliga platserna 
och uttrycken som formar dessa i gestaltningen 
av de tillägg och förändringar som detaljplanens 
bebyggelse innebär.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD
En viktig förutsättning för planerings- och gestalt-
ningsarbetet är riksintresse enligt miljöbalken 
för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad [O 
2:1-5]. Ett riksintresse för kulturmiljö är ett geo-
grafiskt område som bedömts vara av nationell 
betydelse på grund av de kulturhistoriska värden 
som finns i området. Förändringar och utveckling 
av den fysiska miljön inom ett riksintresse ska 
ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 
För detaljplanen innebär detta att Riksintresset 
är en planerings- och gestaltningsförutsättning. 
Detaljplanens bebyggelse bedöms påverka 
riksintresset visuellt vilket innebär att bebyggels-
ens gestaltning skall utformas på sådant sätt att 
påverkan inte innebär påtaglig skada. 
Gestaltningen kan mildra påverkan på riksin-
tresset genom att tilläggen och förändringen 
i stadsbilden medvetet förhåller sig till riksin-
tressets fysiska uttryck. 
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3D-vy över området med den 
nya bebyggelsen

Region City

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PROGRAMMET 
Detta program tar avstamp i följande program 
och policyarbeten:

    Vision Älvstaden (2012)
    Centralenområdet som del av Älvstaden  
    tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden  
    från 2012. Denna beskriver övergripande 
    vision och inriktningar för Älvstaden i stort 
    och delområdet Centralenområdet speci-
    fikt.
    
    Stadsutvecklingsprogram för Centralen-
    området V2.0 (2016)
    Anger inriktning för helheten för Centralen-
    nområdet, konkretiserar Visionen och 
    beskriver huvudstrategier, tematiska strate-
    gier och möjlig utbyggnadsordning. Pekar
    ut specifika platser och stråk och en plan-
    struktur för området. Pågående process. 
    Stadsutvecklingsprogrammet fungerar som
    ett övergripande kvalitetsprogram.

    Gestaltningsprogram offentliga rum V1.0
    för Centralenområdet (2019)
    Fungerar som övergripande gestaltnings- 
    program för offentliga rum inom Centralen-
    området. Vägledande och beskriver Cen-
    tralenområdets gestaltning med utgångs-
    punkt i dess delområden. 
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EN REGIONAL MÖTESPLATS
Centralenområdet omvandlas från dagens sta-
tions- och verksamhetsområde till en del av sta-
dens kärna och till en regional mötesplats. Här 
vid Centralstationen kommer människor att resa, 
arbeta, bo och träffas med närhet till stadens utbud 
och med regionen inom räckhåll samtidigt som 
funktionen som stationsområde stärks. 

Det centrala läget och de goda kommunikationer-
na gör marken attraktiv för att tillskapa arbetsplat-
ser. På dagen kommer därför extra mycket folk 
att vistas i och kring området. De stundtals stora 
flödet av människor bildar underlag för etablering 
av handel och verksamheter. 

Region City är den mest centrala delen av Cen-
tralenområdet och bildar en nod med kontor, 
handel, service och bostäder i direkt anslutning till 
Centralstationen. 

Här blir det viktigt att skapa en attraktiv miljö att 
röra sig i som resenär och fotgängare. All angöring 
med bil eller cykel anpassas till resenärer och 
fotgängarmiljön i linje med Göteborgs stads trafik-
strategi. 

Det blir även viktigt med en god orienterbarhet 
och att tillskapa vistelsevärden som bidrar till en 
upplevelserik miljö i och kring stationen såväl som 
i stadsdelen. Det behöver finnas en balans mel-
lan ytor att uppehålla sig på och ytor för flöden 
av resenärer. Här är sol- och dagsljus den enskilt 

STRATEGI FÖR 

STATIONSOMRÅDETS UTVECKLING

största utmaningen med hänsyn till den höga 
exploateringen. Samtidigt finns ett stort behov av 
solbelysta ytor för att skapa en attraktiv miljö. 

Nils Ericsonsplatsen, Bergslagsparken och Drot-
tningtorget i är viktiga platser i närområdet. Inom 
gångavstånd når man ner till älven vid Gullbergs-
kajen och grönskan i Trädgårdsföreningen. Dessa 
kompletteras med nya mötesplatser i den nya 
bebyggelsen. 

Den planerade Västlänken kommer att ha ett 
stationsläge under jord kopplat till dagens resecen-
trum i förlängningen av det centrala stråket genom 
centralstationen och Nils Ericsonterminalen. Sta-
tionen kommer att ha ytterligare två uppgångar. En 
uppgång i väster ansluter till Nordstans nördöstra 
hörn och den östra uppgången till området Gull-
bergsvass.

Bangårdsviadukten över spårområdet kommer på 
sikt att utgöra en förlängning av Allén och avlasta 
området mellan Nordstan och Centralen från bil-
trafik. Denna nya förbindelse kan på sikt utvecklas 
för angöring med bil eller buss österifrån. 

Ett särskilt Stadsutvecklingsprogram har tagits 
fram för Centralenområdet. Programmet är ett 
levande dokument som anger strategier för områ-
dets utveckling som stöd för områdets planering. 

CENTRALSTATIONEN OCH NILS ERICSON-
TERMINALEN
Sedan Centralstationen invigdes år 1858 har den 
varit i ständig förändring för att anpassas efter de 
ökande resenärsströmmarna, de ändrade resva-
norna och stadens framväxt. 

Centralstationen är ritad av chefsarkitekten vid 
Statens järnvägar, A W Edelsvärd, som ritat ett 
stort antal stionshus runtom i landet. Likt de flesta 
äldre städer har centralstationen i Göteborg ett vik-
tigt symbolvärde. Den är utförd “med monumental 
tyngd” i nygotisk stil och bildar fondmotiv för Drot-
tningtorget. I likhet med flera av stadens viktigaste 
symbolbyggnader är centralstationen utförd i gult 
tegel.  

År 1996 invigdes Nils Ericsonterminalen ritad av 
den norske arkitekten Niels Torp. Byggnaden som 

1.



RIKTLINJER FÖR STATIONSOMRÅDETS 
UTVECKLING

>  Skapa starka kopplingar mellan stations-
    området och omgivande stadsdelar 

>  Skapa attraktiva stråk på resande och 
    fotgängarnas villkor

>  Skapa platser med höga vistelsevärden 

>  Utveckla en attraktiv stationsmiljö

MÅL FÖR CENTRALENOMRÅDET
(Ur Stadsutvecklingsprogrammet)

>  Skapa en välkomnande entré till 
    Göteborg

>  Skapa ett attraktivt kommunikationsnav
    och regional mötesplats

>  Skapa en tät, blandad och livfull stad

>  Skapa nya stråk som kopplar Centralen- 
    området mot vattnet, över mot Hisingen, 
    mot den gamla stadskärnan samt öppnar 
    för utvecklingen i Gullbergsvass

7
DrottningtorgetSTATIONEN

Västlänken
mittuppgång

Spårområde

Nils 
Ericsonterminalen

Jubileum
shallen

till övervägande delen består av glas tilldelades 
samma år Kasper Salinpriset för sin arkitektur. 
Året därpå erhölls Stenpriset och Europeiska 
stålbyggnadspriset. Den nya terminalen samlade 
busstrafiken till det centrala stråket genom Central-
stationen och knöt ihop den interregionala, region-
ala och lokala busstrafiken med tågtrafiken.   

Den planerade Västlänken kommer att ha sin 
mittuppgång i förlängningen av det centrala stråket  
genom Centralstationen och Nils Ericsontermina-
len som utgår från Drottningtorget i söder.

Det är viktigt att karaktären av Centralstation och 
Nils Ericsonterminalen präglar området även med 
utbyggnaden av området. Detta ska framgå av 
stadsrummens och byggnadernas utformning och 
stödjas av materialitet, markörer, signaler och 
liknande kännetecken. Dagens Centralstation 

Planområde
Västlänken

1.    Det är viktigt att få till attraktiva miljöer med
       vistelsevärden som sol och grönska i 
       anslutning till det stora flödet av människor
       i området. 

2.   Centralstationen från Drottningtorget. Bygg-
      naden är en av stadens viktigaste symbol-
      byggnader. 

3.   Vy norrut i Nils Ericsonterminalen. 

utvecklas och anpassas än en gång för att möta 
framtida behov och kommer fortsätta att utvecklas 
i takt med att nya behov uppstår. 

2. 3.

Stationstorget
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ÖVERGRIPANDE KOPPLINGAR
Den stora omdaningen av Centralenområdet ger 
förutsättningar till nya kopplingar i staden. Den nya 
Hisingsbron ger en genare och mer lättillgänglig 
koppling över till Hisingssidan framför allt för gång- 
/cykel- och kollektivtrafik. 

Överbyggnaden av E45an möjliggör kopplingar i 
markplan mot Gullbergsstrand och hela kajstråket 
längs älven. Det är viktigt att den nya bebyggels-
en bidrar till att stärka kopplingen till den framtida 
utbyggnaden av Gullbergsvass. 

Med den nya Hisingsbron och den nya utformnin-
gen av hållplatserna vid Nils Ericsonsplatsen 
frigörs ytor för bebyggelse samtidigt som det mö-
jliggör att det aktuella planområdet kan knytas till 
citykärnans gångnät. 

FINMASKIGT NÄT AV GÅNGSTRÅK OCH 
PLATSER
Ett finmaskigt nät av stråk och platser kommer att 
knyta ihop det aktuella planområdet med city och 
österut mot Gullbergsvass samt norrut mot älven. 
Det är viktigt att dessa följs upp i den framtida pla-
neringen och att möjliga kopplingar inte byggs bort 
eller försvåras. Exempelvis kan en förbindelse för 
fotgängare vara intressant i Hisingsbrons förlängn-
ing över bangården mot Åkareplatsen. 

En serie av platser runt Centralstationen kommer 
att erbjuda en variation av vistelsemiljöer med 
olika karaktärer: Drottningtorget, Nils Ericsonplat-

STADSBYGGNADSIDÉ
Planområde

2.

1.

3.

4.
5.

7.

6.

8.

sen, Bergslagsparken och de nya torgen “Centrala 
Stationstorget”, “Norra stationstorget” och Östra 
stationstorget. 

Den planerade bebyggelsen sätter den historiska 
bebyggelsen och miljöerna i ett nytt sammanhang. 
Exempelvis så återetableras stationsparken vid 
Bergslagsbanans stationshus samt skapas en ny 
koppling mellan denna och Bangårdsviadukten. 

Plan över området med övergripande kopplingar och 
platsbildningar

1. Drottningtorget
2. Nils Ericsonsplatsen
3. Centrala stationstorget*
4. Norra stationstorget*

* Kommer att namnges av stadens namnberedning 
  och beslutas i kulturnämnden.

5. Östra stationstorget*
6. Bergslagsparken 
7. Bangårdsförbindelsen
8. Hisingsbron

Bangården
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Region City

Nordstan

Centralstationen

Gullbergsvass

Lilla bommen

Göta älv
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EN NY HÖJD I STADEN
Innerstaden ligger i ett landskapsrum, präglat av 
plan utfyllnadsmark med endast ett par höjder i 
ytterområdena.

Senare anlagda stadsdelar i Göteborg har erövrat 
det kringliggande landskap på mera dramatisk vis, 
och detta bidrar till att ge staden sin karakteristiska 
profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungshöjd, 
Guldheden, Masthugget/Linne m.fl.

Några av konsekvenserna av den växlande topo-
grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är fysiskt 
åtskilda.

Denna dynamiska stadsbild som är ganska kom-
plex är en viktig del av Göteborgs signum.
I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-
grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra högpunk-
ter i staden och som markerar stadens centralsta-
tion.

Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 
kommer att synas från övre delar av staden och där 
stadsrummen öppnar sig och skapar långa vyer. 

KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 2

KONCEPT REGIONCITY    
ÅS-KULLE- BERG I GÖTEBORG, LINNÉGATAN

Innerstaden ligger i et landskapsrum, präglat av 
plan utfyllnadsmark med endast ett par höjder i 
ytterområdena.

Senare anlagda stadsdelar i Göteborg, har erövrat 
det kringliggande landskap på mera dramatisk vis, 
och detta bidrar till att ge staden sin karakteristis-
ka profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungs-
höjd, Guldheden, Masthugget/Linne m.fl. 

Några av konsekvenserna av den växlande topo-
grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är 
fysiskt åtskilda.
Denna dynamiske stadsbild som är ganska kom-
plex är en viktig del av Göteborgs signum.

I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-
grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra hög-
punkter i staden.
Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 
kommer att synas från övre delar av staden och 
där stadsrummen öppnar sig och skapar långa 
vyer.

KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 2

KONCEPT REGIONCITY    
ÅS-KULLE- BERG I GÖTEBORG, LINNÉGATAN

Innerstaden ligger i et landskapsrum, präglat av 
plan utfyllnadsmark med endast ett par höjder i 
ytterområdena.

Senare anlagda stadsdelar i Göteborg, har erövrat 
det kringliggande landskap på mera dramatisk vis, 
och detta bidrar till att ge staden sin karakteristis-
ka profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungs-
höjd, Guldheden, Masthugget/Linne m.fl. 

Några av konsekvenserna av den växlande topo-
grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är 
fysiskt åtskilda.
Denna dynamiske stadsbild som är ganska kom-
plex är en viktig del av Göteborgs signum.

I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-
grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra hög-
punkter i staden.
Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 
kommer att synas från övre delar av staden och 
där stadsrummen öppnar sig och skapar långa 
vyer.

1-3. Tornen i Region City bildar en ny artificiell kulle i stads-
        bilden.
4.    Princip för kvarterens uppbyggnad.

2. 3.

1.

4.
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Vy från söder med Trädgårdsföreningen och 
Drottningtorget  i  förgrunden. 
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Träd Träd i krukkor
förslag till leverantör: vestre

Planteringsfält
förslag till leverantör: vestre

VEGETATION:

37PLATSER OCH TORG REGIONCITY

12

STRÅK MED OLIKA KARAKTÄRER
De olika stråken genom området får olika karak-
tärer bland annat beroende på storleken på flöden 
av människor, vilken funktion de har samt vad de 
har för vistelsekvaliteter. Gullbergsvassstråket blir 
ett livligt stråk och alltmer intensivt när det närmar 
sig Stationstorget och Centralstationen. 

Det är viktigt att alla stråk och platser utförs med 
högsta kvalitet och med en innerstadskaraktär. Inte 
minst gäller detta vid val av material.  

ORIENTERBARHET
Området fyller en viktig funktion som stationsom-
råde och är samtidigt en del av city. Det är därför 
viktigt att skapa en tydlig orienterbarhet för såväl 

STRÅK OCH PLATSER

resenärer som övriga besökare i området. 

Det stora flödet av människor ställer extra höga 
krav på orienterbarhet och tydlighet i struktur och 
utformning av stråk och platser. Utformningen av 
såväl byggnader som planeringen av marken har 
betydelse för orienterbarheten. Genom att skapa 
siktlinjer mellan viktiga punkter i området leds 
besökaren på ett naturligt sätt till sitt mål. Det är 
särskilt viktigt att skapa en tydlig visuell koppling 
längs hela Gullbergsvasstråket samt stationens 
växande utbud av målpunkter.

SOL- OCH DAGSLJUS
Sol- och dagsljus är den största enksilda utmanin-
gen på grund av den höga exploateringen och täta 

strukturen. Det är därför oerhört viktigt att studera 
hur stråk, platser och befintlig bebyggelse påver-
kas vid utformning av den tillkommande bebyg-
gelsen. 

Befintlig bebyggelse, såsom Nils Ericsontermina-
len, kommer att påverkas i hög utsträckning av 
tillkommande bebyggelse och bör därför särskilt 
beaktas vid utformning för att värna befintliga 
arkitektoniska kvaliteter och utveckla stationsom-
rådet.

VISTELSEKVALITETER
I området behöver olika miljöer skapas som bidrar 
till en upplevelserikedom och som är attraktiva 
över dygnet. Lugna platser för att slå sig ner, aktiva 

Stråk och platser utför med ett golv av natursten och med 
grönska och sittplatser. 

Vatten skapar vistelsekvaliteter i området.Stråk och platser i anslutning till planområdet.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter
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sammanhängande 
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ut med fasaden
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vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
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höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
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lokalt vindskYdd
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solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken
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det behovet är störst

attraktiva sittytor
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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scen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser
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ut med fasaden
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
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för alla

sammanhängande 
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vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
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vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser
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ut med fasaden
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markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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öppna och inbjudande 
entrépunkter
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takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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blandning av funktioner 
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programmering av publika 
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trygghet och attraktion
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HEJ!

rusningstid ej rusningstid
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för alla åldrar
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625
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golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter
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för alla
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vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625
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möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.
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Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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scen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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för alla
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vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.

sid	10

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

SOL/SKUGGA

Soltimmar/dag

2

2

5

4

8-10

2

1

9

<1

10

Mars

Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625
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möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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lunchtid och eftermiddag
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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grönna väggar kopplar 
markplan till taken
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.
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och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 
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ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
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fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
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aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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utnyttja de soliga platser 
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vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
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höjden på tornen blir 
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solig lunch i parken

koncept 150625
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 
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5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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platser och stråk med mycket aktivitet och rörelse.  

Det är viktigt att de nya miljöerna känns trygga och 
befolkade och att undvika undanskymda platser. 
Platser och stråk ska kännas inbjudande och vara 
tillgängliga för alla. 

Genom att bebyggelsen innehåller såväl kontor, 
handel och restauranger som bostäder kommer 
människor att vistas här över dygnet. Detta innebär 
en trygghet för den som vistas där.

Husen förses med levande bottenvåningar och 
utförs med en öppenhet för att skapa ett samspel 
mellan det som sker i husen och livet utanför. Även 
detta bidrar till känslan av trygghet.

Solstudie för Stationstorget (Antal soltimmar/dag). Torget får 
liknande solvärden vid midsommar som vid vår- och höstdag-
jämning.

Det skall finnas gott om sittmöjligheter, särskilt i 
soliga lägen och kopplat till grönska.
Den höga bebyggelsen fångar och för ned vindar i 
området. Där det är möjligt ska det planteras träd 
för att fånga dessa nedvindar. På prioriterade plat-
ser placeras lägre grönska som vindskydd. 

GRÖNSKA OCH VATTEN
Grönska är viktigt som en kontrast till alla hårdg-
jorda ytor samt för att bidra med årstidsväxlingar. 
Vattnets väg, gärna kopplat till grönska kan skapa 
ett pedagogiskt och attraktivt inslag. Det är viktigt 
att skapa trygga och stimulernade miljöer för barn, 
gärna ihop med grönska och vatten.  
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GESTALTNING
Torg och platser utformas som ett enhetligt golv av 
natursten där olika funktioner underordnar sig den 
övergripande gestaltningen.

För många resenärer är detta det första mötet med 
Göteborg. För att bilda en attraktiv entré och sam-
tidigt fungera som ett nav för resenärer samt vara 
en del av innerstaden är det viktigt att området får 

21 mars
21 mars
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Planområdet korsas av två stråk; Gullbergs-
vasstråket i östvästlig riktning och Hisingsstråket 
norrut mot Hisingsbron. 

Gullbergsvasstråket utgör huvudkoppling och ny 
innerstadsgata för fotgängare mellan city och Gull-
bergsvass. Den startar i Spannmålsgatans (Nord-
stan) förlängning, korsar nuvarande centralaxeln 
genom Centralstationen och Nils Ericsontermina-
len, leder över Stationstorget för att sedan fortsätta 
österut. 

Gatubredden öster om Stationstorget är 14m vilket 
kan jämföras med Chalmersgatan eller Teaterga-
tan i Göteborg.

För att öka orienterbarheten i stråket har de ned-
ersta två våningarna i de två södra kvarteren 
snedskurits. Härigenom skapas en siktlinje längs 

1. Vy längs Gullbergsvasstråket västerut mot   
    Stationstorget.

2. Gångbroarnas röda färg är hämtad från 
    perrongtaken. 

3. Sockelvåningen utförs i tunga material och
    med generösa öppningar in till handeln/verk
    samheterna.

stråket från Centralstationen via Stationstorget och 
österut.  

För att stråket skall upplevas som till för alla och 
som en del av stadens gatunät är viktigt att det 
kantas av levande bottenvåningar och att stråket 
är öppet för allmänheten under dygnets alla tim-
mar. 

De två tornen på Stationstorgets västra sida är 
placerade så att man får en vy emellan dessa när 
man går västerut längs Gullbergsvasstråket. Det 
gör att aman nås av himmelsljus och under en kort 
stund på eftermiddagen av direkt solljus (se figur 
ovan). 

Hisingsstråket förbinder Centralenområdet via 
Hisingsbron med De centrala delarna av Hisingen. 
Stråket utgör samtidigt entré till Centralstationen 
norrifrån. 

1.   

Sektion A-A   
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Ett antal stråk och platser knyter ihop planom-
rådet med sin omgivning. Området präglas av 
resandemiljön med Västlänkens uppgångar, 
Nils Ericsonterminalen och Centralstationen. 

A   
Vy   Solinfall   

STRÅK Västlänken
uppgångar

2.   



15
3.   Ill
us

tra
tio

n:
 T

om
or

ro
w



Västlänken station Centralen
(Mittuppgång)

N
ils

 E
ric

so
n-

te
rm

in
al

en

Ju
bi

le
um

sh
al

le
n

16

Med sin stora rymd blir Jubileumshallen en av 
stadens största och mäktigaste offentliga inomhus-
rum. Den ligger parallellt med Nils Ericsontermina-
len och knyter ihop Västlänkens station Centralen 
i norr med Centralstationen i söder och Nils Eric-
sonterminalen i väster samt till Gullbergsvasstråket 
i öster. Hallen blir en viktig del av hjärtat i det 
framtida stationsområdet. Det viktiga mötet med 
den prisbelönta Nils Ericsonterminalen sker med 
omsorg, respekt och värdighet och förvanskar inte 
terminalens estetik. Terminalens servicefunktioner 
kan med fördel utvecklas mot Jubileumshallen.

Jubileumshallen är cirka 20 meter bred och 100 
meter lång. Den bör utformas med generösa 
glaspartier mot väster och tillåta mycket ljusin-
släpp.

Ett naturstensgolv binder ihop Jubileumshallen 
med omgivande ytor i rececentrum och skapar ett 
välkomnande intryck. Väggar och tak utformas så 
att de stödjer denna känsla av kvalitet och bidrar 
till en tidlös karaktär. Här är val av material och 
en omsorg om detaljer viktigt för att säkerställa en 
känsla av sömlöshet och samhörighet med befint-

JUBILEUMSHALLEN

1.     Jubileumshallen utgör parallellt stråk till Nils Ericson-
        terminalen.

2.     Sektion genom Nils Ericsonterminalen och Jubile-
        umshallen.

3.     Plan över Jubileumshallen med kopplingar 
        till övriga resecentrum.

4.     Illustrationsskiss över Jubileumshallen, ej slutgiltig 
        gestaltning. Jubileumshallen bildar ett samlande rum
        i centralstationen, gestaltas med särskild hänsyn till 
       Nils Ericsonterminalen.     3. 

2.
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lig bebyggelse.

Taket på Jubileumshallen utformas till en stor ter-
rass med utsikt över omgivningen och med kvälls-
sol. 

1.

Jubileumshallen
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STATIONSTORGET
Stationstorget är det samlande stadsrummet
i Region City. Här passerar stora mängder av män-
niskor under större delen av dygnet. Det är därför 
viktigt att torget utformas för såväl resenärer, de 
som passerar och de som vill stanna till. Torget 
utformas med ett naturstensgolv från fasad till fas-
ad där olika funktioner på torget underordnar sig 
den övergripande gestaltningen. Ett väl gestaltat 
rumsskapande element delar av angöringen för bil 
i torgets norra del från den södra delen av torget.

Stationstorget utgör entré och första möte med 

staden för resande samtidigt som det är länken 
mellan innerstaden och Gullbergsvass. 

Torget kommer att vara solbelyst under delar av 
dagen. Mest sol får torgets sydostsida. Här är ett 
lämpligt läge för restauranger och caféer med ute-
serveringar i soligt västerläge. Denna del av torget 
får sol från lunchtid fram till sen eftermiddag.

Öppningen mellan de två tornen i väster utformas 
med en snedskuren fasad så att eftermiddags-
solen når ned till torget så tidigt som möjligt (vid 
15-tiden) 

Öppning mellan 
torn

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

STATIONSTORGET 
SEKTION AA 1:500 (S.16)

TERRASSEN
SEKTION AA 1:500  (S.18)

GATUSEKTION 1:300  (S.13)

1. 

5. Sektion A-A   
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5. Princip för torgets utformning samt  
    koppling till terrassen ovanpå Jubile
    umshallen. (3D-modell avskuren i   
    plan 4.)
    

Angöring



Träd Träd i krukkor
förslag till leverantör: vestre

Planteringsfält
förslag till leverantör: vestre

VEGETATION:

37PLATSER OCH TORG REGIONCITY

38 PLATSER OCH TORG REGIONCITY

Sittmöbler: Cafémöbler:

Sittelement placeras på platser och skapar 
uppehållszoner.	Exempel	kan	vara	längre	
bänkar eller stolar i enkel form. Sittelement 
kan vara i kebonyträ och komponenter i 
betong eller cortenstål. Färg och material 
avklaras med ARK. 
förslag till produkt: porto, vestre

Formgivningen ses som ekla element 
och med en materialanvändning som 
stämmer överrens med byggets inre samt 
ger möjlighet för ett behagligt och varmt 
uppehåll. 
förslag till produkt: vestre vroom moduler

Det utformas cafémöbler i samma 
designmässiga uttryck som andra 
utomhusmöblemang. Färg, material och form 
avklaras med ARK. 
förslag till produkt: vestre april

Sopptunnor:

Dessa ska vara funktionella. De ska 
vara enkla i sin utformning och kan vara 
standardelement. De utföres i cortenstål eller 
rostfritt stål. Färg avklaras med ARK. 
Förslag til produkt: Idmetalco Yes 
eller Vestre Vroom cortenstål

19

1,2. Genom att snedskära en av tornens fasader når solen 
       ned till torget och bildar en ljuskägla som strecker sig högt 
       upp längs motstående sida av torget. Från marknivå
       får man tack vare snedskärningen ökad himmelskontakt. 
       (1 maj kl 15)

3,4. Marken behandlas som ett enhetligt golv av natursten 
       från fasad till fasad som kopplar till stationens samman-
       hängande kalkstensgolv.

6.    De främsta sollägena på torget samt huvud- 
       strömmar av människor. Samtliga bottenvånin-
       gar utformas med stora öppningar för att skapa
       maximal kontakt mellan ute och inne.

7.    Vy mot torget från söder

kl 11-12

kl 12-13.30
+ 15-16

kl XX-XX

kl XX-XX

2019.08.26GÖTEBORG, DP CENTRALSTATION, Volymjustering

2. 3. 4. 

6. 7.
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JUBILEUMSTERRASSEN
En stor sammanhängande terrass breder ut sig 
ovanpå Jubileumshallens tak i nordsydlig riktning. 
Terrassen ligger exponerad mot väster med sol 
från middagstid och framåt. Lokaler med ett publikt 
innehåll spiller ut på terrassen som är tillgänglig för 
allmänheten och blir en naturlig mötesplats under 
eftermiddag och kvällstid. 

Terrassen utformas som en oas med rikligt med 
grönska. Man ska kunna utnyttja terrassen utan 
att känna något kommersiellt tryck att spendera 
pengar utan bara njuta och umgås och komma 
bort från folkvimlet nere på gatan. Genom sina 
generösa mått kan terrassen med fördel delas upp 
rumsligt med exempelvis paviljonger, växtöar och 
vattenspeglar.  

1-3. Den stora terrassen utformas som en grönskande
       plats för möten. Här skall alla känna sig välkomna.

4.   Principsektion genom Jubileumshallen och Terrassen

5. Vy över Terrassen med utsikt över staden.

1. 

Sektion A-A   
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RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV 
STRÅK OCH PLATSER

> Torgytor utformas som ett helt “golv” från 
fasad till fasad där funktioner som exem-
pelvis körbara ytor underordnar sig helhets-
gestaltningen. 

> Platser skall förses med grönska i form 
av träd. Därutöver skall stråk och platser 
förses med lägre grönska och vatten i form 
av öppen dagvattenhantering eller vatten-
spegesom åskådliggör vattnets väg.

 > Generösa, sammanhängande ytor skall 
skapas längs byggnadernas fasader för 
att möjliggöra publika vistelseytor. I soliga 
lägen säkerställs extra stora ytor för detta 
ändamål.
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SKALA OCH VOLYM
Den nya bebyggelsen skiljer sig från sin omgivning 
vad gäller skala och volym och kommer att domin-
era stadsbilden och landskapsrummet från flera 
platser i centrala Göteborg. Detta ställer extra 
höga krav på ett medvetet samspel med omgiv-
ningen. De fem tornen utgör en helhet som växer i 
höjd mot norr. De två södra tornen är 16 våningar 
höga plus en avstutande torntopp. De tre tornen i 
norr är högre med högsta byggnad centralt inom 
området planerat som bostadshus.

Även taklandskapet är utformat till en helhet, sned-
skurna torntoppar bidrar till att förmedla övergån-
gen från de lägre tornen i söder och de högre i 
norr.

ANPASSNING TILL KULTURHISTORISK BE-
BYGGELSE
I omgivningen finns flera kulturhistorskt intressan-
ta och viktiga miljöer som kommer att påverkas 
visuellt av den nya bebyggelsen. Det är viktigt 
att tornen utformas så att de relaterar till sin 
omgivning på ett hänsynsfullt och raffinerat sätt, 
såväl när det gäller volymbehandlig som val av 
material och kulör. En sammahållen variation 
är att eftersträva. De kulturhistoriskt intressanta 
miljöer som påverkas är framför allt Drottningtor-
get, Vallgraven vid Trädgårdsföreningen och Stora 
Hamnkanalen. Dessa miljöer har gemensamma 
nämnare vad gäller uttryck och kulörskala som är 
viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av den 
nya bebyggelsensom som får stor påverkan såväl 

i kulturmiljön som i landskapsrummet, centrala 
staden och grannskapet.

Drottningtorget ramas idag in av Centralstationen 
och Hotell Eggers från 1800-talets andra hälft samt 
Posthuset från 1900-talets början. Den nya bebyg-
gelsen kommer att vara framträdande från denna 
historiska miljö. Detta ställer extra stora krav på 
utformningen av de två södra tornen som frontar 

Drottningtorget. De två tornen bildar portik till Sta-
tionstorget.

Det är även viktigt hur bebyggelsen samspelar 
med sin omgivning över dygnet. Exempelvis 
behöver de södra två tornen ha en väl avvägd 
fasadbelysning som visar hänyn och fortsatt låter 
centralstationen vara torgets huvudbyggnad. 

1. 

BEBYGGELSENS UTFORMNING
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Den nya bebyggelsen kommer även att vara 
framträdande i fonden av Vallgraven från 
Trädgårdsföreningen. På samma sätt som de två 
södra tornen samspelar med bebyggelsen vid 
Drottningtorget är det viktigt att de samspelar med 
bebyggelsen längs Stora Nygatan och det gamla 
posthuset.  

Stora Hamnkanalen är ett av stadens mäktigaste 
stadsrum och en av de viktigaste och samlade 
kulturhistoriska miljöerna i staden. Det stora stads-
rummet har en balanserad skala och definieras 
av fasader som varierar med den äldre fastighet-
sindelningen. Den nya bebyggelsen kommer att 
synas från Södra Hamngatan och de broar som 
korsar Stora hamnkanalen. 

1. Vy mot området från Drottningtorget med  
    Centralstation i förgrunden. 
2. Vy från Tyska bron österut. Den nya 
    bebyggelsen reser sig ovanför Nordstan till 
    vänster i bilden.

2. 
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1. Vy från Kämpebron över Stora Hamnkanalen.
    Den planerade bebyggelsen syns till höger 
    om Tyska kyrkan.
2. Vy från Trädgårdsföreningen.
3. Vy mot området från Slussplan
4. Vy mot området från Hisingsbron1. 

2. 

3. 
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ENTRÉMOTIV FRÅN HISINGSBRON
Den nya bebyggelsen utgör fondmotiv från 
Hisingsbron. Eftersom fasaderna mot det-
ta håll ligger i självskugga största delen av 
dagen är det viktigt även från detta håll att 
bebyggelsen inte är alltför mörk. Det är även 
viktigt att fasaderna ges en detaljering som 
bidrar till ett välkomnande intryck. Fasaderna 
utformas så att de ger en uppfattning av skala 
och relation till omgivningen. 
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KVARTERENS UPPBYGGNAD
Den nya bebyggelsen uppförs i fyra kvarter där 
varje kvarter har en lägre podiumbyggnad och ett 
eller flera torn som avslutas med torntopp. 
 
TORNENS UTFORMNING
Podiumbyggnaden
Podiumbyggnad utförs i 1-4 våningar i sten, tegel 
eller puts för att ge tyngd och en stadsmässighet 
i gaturummet. Generösa öppningar i fasad ger 
en koppling mellan verksamheterna och gata och 
torg. En öppenhet i fasad på runt 80% är lämplig 
mot stråk och platser. Podiumbyggnader skall 
gestaltas så att lägre kvartersfasader delas i minst 
två skilda uttryck med förskjutning och eller gröns-
ka integrerad i fasaden.

Tornen
Tornvolymerna utförs med tydlig vertikalitet och 
ska upplevas lättare än podiebyggnaderna. Torn-
volymerna är indragna från podiebyggnaderna 
för att markera lägre takfot mot gata och för att 
undvika att gaturummet upplevs som ett “schakt”. 
Indragningen ger även lägen för takterrasser och 
möjlighet för verksamheterna att växa ut och befol-
ka stråk och platser. I soliga lägen är det önskvärt 
att dessa terrasslägen används för uteserveringar 
eller ett annat publikt innehåll. I andra lägen kan 
exempelvis kontor få en attraktiv utemiljö. Det 
västra högre tornet gestaltas utan indrag mot sta-
tionstorget.
 
Tornbyggnader med fasadsida längre än 28 me-
ter skall utformas som två vertikala huskroppar, 
särskilda genom förskjutning eller indrag i fasad, 
samt genom variation i fasadutformning. Förskjut-

ningen är till för att bryta ned skalan hos de stora 
husvolymerna och förstärka vertikaliteten och 
ger en skugg- och reliefverkan. Denna effekt kan 
förstärkas ytterligare  med en indragning av fasa-
den eller annan markering.

Torntopp
Tornen avslutas uppåt med en snedskuren avslut-
ning av högdelen. Inom takfallsplanet ordnas tak-

terrasser. I gynnsamma lägen ges dessa ett publikt 
innehåll och görs tillgängliga för allmänheten. 
En utformningstävling bör ordnas för att hitta ett 
lämpligt uttryck som stämmer med den gestaltade 
helheten för den nya bebyggelsen såväl som ett 
naturligt samspel med bebyggelsen vid Drottning-
torget.

2.
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PRINCIP FÖR TORNENS UTFORMNING

Snedskuren avslut-
ning uppåt    Torn med en längs-

ta sida över 28 meter:
>  torntopp delas i  
    två separata volymer 
    inom samma takfalls-
    plan    
>  mellandelen delas  
    visuellt in i två verti-
    kala huskroppar gen-
    om förskjutning eller 
    indrag i fasad
>  kulör och material för 
    mellandel och torn-
    toppar hålls ihop 
    vertikalt i respektive 
    “huskropp”

  I gynnsamma väder- 
  streck och utsiktlä
  gen ges tornopparna
  en extra öppenhet

Podiumbyggnaden ges en 
tyngd och utförs i exem- 
pelvis natursten eller tegel 

PODIUM

TORN

Exempel på utformning av torntop-
par för de södra tornen. 

Den högre bebyggelsen som visuellt påverkar 
upplevelsen från Drottningtorget, Stora hamnkan-
alen och stadskärnan ska gestaltas som en helhet 
för den nya bebyggelsen såväl som ett naturligt 
samspel med bebyggelsen vid Drottningtorget. Ett 
formspråk och gestaltning som hanterar denna 
komplexa situation och kontext.

De södra tornen kräver extra bearbetning och 
hantering för att möta och samspela med den 
historiska miljön vid Drottningtorget samtidigt som 
de utformas som en tydlig del av den övergripande 
gestaltningsidén som en sammanhållen helhet.
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1,2. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen
       färgskala som samspelar med 
       omgivande bebyggelse. 

3,4  Husens podium utförs i tunga material 
       med generösa öppningar.

MATERIAL OCH KULÖRER

Den nya bebyggelsen kommer att synas på långt 
håll och bilda en ny helhet tillsammans med 
omgivnande bebyggelse och kulturhistoriskt viktiga 
miljöer i staden. Detta ställer höga krav på materi-
alval och färgskala för att möta och samspela med 
dessa miljöer samt med upplevelsen i omgivande 
stadsrum.  

Podiumbyggnaden håller ihop såväl material- som 
kulörmässigt för varje kvarter/halvkvarter för att 
bilda en tydlig bas för tornbyggnaderna. Färgskal-
an för tornen hålls ihop inom ramen för en måttfull 
variation.  

Den höga och täta bebyggelsen innebär utmaning-
ar att få tillräckligt med dagsljus ned till marknivån. 
Även indirekt, reflekterande och speglande ljus på 
fasaderna är en viktig kvalitet. Det är därför vik-
tigt att den nya bebyggelsen ges varma färgtoner 
och inte blir alltför mörkt. Även i samspelet med 
omgivande bebyggelse stämmer en färgskala med 
varma toner i ett mellanregister. 

Ett separat material- och kulörprogram tas fram i 
för helheten i samband med projekteringen av det 
första kvarteret 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)
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KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)
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5,6. Tornens färgskala är inspirerad av lokala 
        stenmaterial och lätta metallers möjligheter. 

5. 

6.
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9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

FACADEUDTRYK -MELLEM 
EKSEMPEL PÅ KLACK OCH TORN BYGGNAD  XX

Tårn facade elementer - mindre elementer metal med naturlige farvespil

Klack  facade elementer - beton med relief, nordiske stenmaterialer

9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

PODIUM
- Utförs i natursten med 
  “tyngd”  
- Generösa öppningar i 
  fasad 

TORN
- Balans mellan öppet 
  och slutet
- Fasader med vertikalt 
  uttryck 

TORNTOPP
- Snedskuren avstut-
  ning uppåt 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) 

LÄTT DEL AV TORN, “TAKET” 

MATERIAL TILL DE LÄTTA DELARNA AV TORNET, “TAKET” TAS FRÅN INSPIRATION FRÅN OMKRINGLIGGANDE BYGGNADERS TAK

UTFORMNINGEN AV FACADEN AV DE LÄTTA DELARNA AV TORNET BLIR EN OMTOLKNING AV TAKET 

Tak / Lätt torn 

Eftersom tornen är så mycket högre än de historiska byggnaderna i 

kontexten så omtolkas taket till att bli en lätt facad i den övre delen av 

tornet. Detta framhävs genom att använda samma material som de 

omkringliggande taken och en facadutformning som ger ett lätt intryck. 

På så vis kommer tornen att avslutas på samma sätt som de historiska 

byggnaderna på samma gång som de får sin egen identitet. Material 

från tak i kontexten kan vara rå koppar, brunt, ljusgrå och svart. 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) 

LÄTT DEL AV TORN, “TAKET” 

MATERIAL TILL DE LÄTTA DELARNA AV TORNET, “TAKET” TAS FRÅN INSPIRATION FRÅN OMKRINGLIGGANDE BYGGNADERS TAK

UTFORMNINGEN AV FACADEN AV DE LÄTTA DELARNA AV TORNET BLIR EN OMTOLKNING AV TAKET 

Tak / Lätt torn 

Eftersom tornen är så mycket högre än de historiska byggnaderna i 

kontexten så omtolkas taket till att bli en lätt facad i den övre delen av 

tornet. Detta framhävs genom att använda samma material som de 

omkringliggande taken och en facadutformning som ger ett lätt intryck. 

På så vis kommer tornen att avslutas på samma sätt som de historiska 

byggnaderna på samma gång som de får sin egen identitet. Material 

från tak i kontexten kan vara rå koppar, brunt, ljusgrå och svart. 

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

MATERIAL OCH KULÖRER 
Ny bebyggelse

Det är viktigt att den nya bebyggels-
en samspelar med den historiska be-
byggelsen i omgivningen vad gäller 
färgskala och materialitet.  



KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 

Drottningtorget
röd beläggning

Calrion Hotel post
brun/ 
gula nuancer

Clarion Hotel Post
sten bas/ gul tegel

Centralstation
grå/ gul tegel

Hotel Eggers
vit/ grøn tak/markis 

Göta Källare

brun/beige/ grøn

Södra Hamgatan 67
gul puts/gul tegelRadisson Blu

rød facad /sten 

DROTTNINGTORGET - OMGIVANDE BYGGNADER
MATERIALITET OCH FÄRG 
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MATERIAL OCH KULÖRER 
Omgivning

Hotell Eggers
vit/grön/markis

Centralstationen
grå/ gult tegel

Clarion Hotell Post
stengrund/ gult tegel

Clarion Hotell Post
gula nyanser

Södra Hamngatan 67
gul puts/ gult tegel

Drottningtorget
röd beläggning

Radisson Blu
röd fasad/ sten

Göta källare
brun/ beige/ sten
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”
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miljöer på takterrasserna

HEJ!
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för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
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blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 
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trygghet och attraktion
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
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koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden
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markplan till taken
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under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625
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publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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TAKTERRASSER

Från tornen kommer besökare att kunna njuta 
av en magnifik utsikt över staden. Genom att ge 
dessa lägen ett publikt innehåll får så många som 
möjligt tillgång till denna upplevelse. Dessa lägen 
lämpar sig väl för exempelvis restauranger. 

Torntopparna kommer även att synas från många 
platser i staden. Genom att göra dessa tillgängliga 
för allmänheten får man som invånare en känsla 
av att vara välkomen. Det är därför viktgt att de 
utformas så att man ser dem tydligt från marknivå, 
gärna med grönska som tittar fram. 

Dessa miljöer kan få en viktig funktion som lug-
na oaser och en möjlighet för verksamheter i 
marknivå att nyttja för uteserveringar med mera.  

Referensbilder, terassutformning

Visualisering, takterass på ett av tornen närmast Nils Ericson-terminalen

Visualisering, takterasser på mellannivå, tornen närmast Nils Ericson-terminalen

TORNEN MED TERRASSER OCH TORNTOPPAR

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PRINSIPPER

FORM
•	 plan justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet
•	 tårn topper er “trukket opp” i  nord eller øst direksjonen til  å skape beve-

gelse i  skyline

K JERNER
fortsetter til  terrasse etasjen pga:
•	 Universell utformingen
•	 Nødutgang
•	 Tilgang til  tekniske rommet
•	 Heissjakt ville stikke ut likevel

TAK TERRASSER
•	 takterrasser ligger alltid i  sør / vest

TAKTERRASSE

KJERNE

TÅRNTOPP

4 - 5 m3,6 m

3,6 m

3,6 m

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PROGRAM

PROGRAM PÅ TÅRNTOPPER:
•	 utkikk restauranten med tilgang til  tak-

terrassen
•	 utkikk spa med med tilgang til  takter-

rassen
•	 teknisk rom (del av tårntopp)

TAK TERRASSE:
•	 utsiktsterrasse

Referanse bilder av takterrasser

-Torntoppar ska utformas så att tillräcklig taklutning uppnås, styrs 
via planbestämmelser om minsta taklutning

- Taklandskapet och tornens form kan bilda en helhet som siluett och 
skyline. Tornets avslutning hålls ihop. 

- Takterasser ligger orienterade i syd/västligt läge.

- Minst två takterasser i området är allmänt tillgängliga, och fungerar 
som utsiktspunkter.

 - Takterasser kan kombineras med restauranger, skybarer

- Teknikrum och hissar integreras i torntoppen
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Arbetsmaterial STUP 
Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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centralt på “växelplatsen”
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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1. Terrasser i olika nivåer ger lägen för 
    uteplatser för verksamheter och kontor. 
    Dessa kan med fördel användas för publikt
    ändamål och göras tillgängliga för allmän
    heten.   

2. Torntopparna utformas med takterrasser och 
    görs tillgängliga för allmänheten. 
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RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV 
BEBYGGELSEN

 
> Tornen skall ha en tydlig sockel/po
   dium med “tunga” fasadmaterial exem-
   pelvis natursten.

> Den nya bebyggelsen skall formas 
   till en helhet, med tydliga referenser 
   till omgivningen vad gäller material och
   kulörskala och inte vara för mörk.

> Minst 10% av fasadlängden skall ut
   föras med grönska i hela podiets 
   höjd.  

> De enskilda byggnaderna skall ges 
   ett uttryck som väl integrerade hel-
   heter vad gäller fasadindelningar
   och sammanhållna takavslutningar. 

De två södra tornen 

>  Byggnaderna skall gestaltas med sär
    skild hänsyn till den kulturhistoriska 
    miljön vid Drottningtorget:
        
> Byggnaderna skall tydligt framträda 
   som fyra enskilda högbyggnader som 
   tillsammans bildar en sammanhållen 
   rytmisk helhet.

> Byggnaderna skall ges lugna och 
   jordnära färgställningar som refererar 
   till Drottningtorgets färgpalett.

> De enskilda byggnaderna skall ha en 
   hög grad av materialitet och tyngd i 
   sina uttryck.
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