
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 2015-04-16 
 
 

Tengbom nominerade till Årets Stockholmsbyggnad 
med Stockholms Centralstation 

Nu är det officiellt att Stockholms Centralstation är nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 
2015. Det är Tengbom arkitekter som har ritat ombyggnaden av den kulturhistoriskt 
värdefulla järnvägsstationen som nu blivit en ljus, trygg och lättorienterad miljö med brett 
utbud av handel och service.      
 
Det är en modern station med historiska kvaliteter som nu möter de 250 000 resenärer som dagligen 
passerar genom Stockholms Centralstation. Förbättrad kommunikation, dagsljusinsläpp till fler delar av 
byggnaden och cirka 4 000 kvm ny handelsyta är bara några av de förbättringar som genomförts. 
Ombyggnaden har pågått sedan 2008 då arkitektkontoret Tengbom fick uppdraget av Jernhusen att 
modernisera stationen och förbättra byggnadens funktioner och miljö.        
 

- Vår vision har varit att höja besökarnas upplevelse av Stockholms Centralstation genom 
modernisering och gestaltning som överträffar deras förväntningar, samtidigt som vi bevarat och 
lyft fram den gamla byggnadens fina kvaliteter. Nomineringen i Årets Stockholmsbyggnad är ett 
fint bevis på att vi har lyckats omsätta vår vision till verklighet, säger Mark Humphreys, kontorschef 
på Tengbom i Stockholm.  

  
Miljövinster och energibesparingar har också varit ett viktigt mål i utvecklingen av byggnaden. 
Energiförbrukningen sänks med minst 25 procent jämfört med utgångsläget. Stockholms Centralstation 
kommer därför att kunna certifieras som ”Green Building” av Sweden Green Building Council. 
 
Årets Stockholmsbyggnad är en prestigefull utmärkelse som årligen delas ut till ett av tio nominerade 
projekt. Nomineringarna utses av en expertjury, och därefter koras vinnaren genom en omröstning som är 
öppen för allmänheten via Stockholms stads hemsida. I år består juryn bland annat av juryordförande 
Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd, och Karolina Keyzer, stadsarkitekt. Sista datum för röstning är  
28 maj. 
 
För mer information, kontakta: 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
070-715 63 90 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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