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Korta fakta, benämningar 
 
I Stockholms län ökar invånarantalet med två SL-bussar varje dag och om 20 år förväntas 
en fjärdedel av Sveriges befolkning bo i huvudstadsregionen. 

Idag rör sig över 200 000 resenärer på Stockholms Centralstation varje dag. 2030 visar 
prognoser att dubbelt så många kommer att röra sig i centralstationsområdet.  

Projektet Stockholm Continental med hotell och bostäder är snart färdigbyggt. Här 
kommer kollektivtrafiken att knytas samman sommaren 2017 när pendlarna flyttar till 
Citybanans Station Stockholm City som har en av sina uppgångar i byggnaden. 

Med planansökan tas nu nästa steg för att utveckla Centralstationsområdet för att skapa 
en långsiktig lösning för framtidens tågtrafik och resenärer - framtidens Centralstation. 
Planansökan avser området mellan Vattugatan i söder och Kungsbron i norr. 

Visionen är en station som möter de krav som framtidens tåg och resenärer ställer på 
effektivitet, tillgänglighet, komfort och service. 

Framtidens Centralstation innebär att den befintliga stationen kompletteras med två 
byggnader norr och söder om Klarabergsgatan. Området för den kompletterande 
Centralstation omfattar området söder om Klarabergsgatan samt delar av området norr 
om Klarabergsgatan. 

Stationsbyggnaden på den norra sidan om Klarabergsviadukten behövs för att möjliggöra 
bättre tillgänglighet, komfort och service när plattformarna förlängs för att klara längre 
tåg eller dubbeluppställda regionaltåg. 

Biltrafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad och på 
sikt kanske helt försvinna.  Detta gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt 
stadstorg med bussangöring som förbättrar bytespunktsfunktion avsevärt. 

Citybanan öppnar 2017 och då uppstår ett tidsfönster när det går att bygga över spåren. 
När pendeltågstrafiken flyttar från bangården blir det praktiskt möjligt att utföra 
byggnationer utan att störa trafiken. 

Placering, volym och gestaltning för den nya stationsbyggnaden avgörs under 
detaljplanearbetet. 

Den befintliga stationen kommer alltid vara en destination där resande, handel och den 
anrika miljön står i centrum. De nya stationsdelarna blir en del av en total upplevelse där 
historien möter framtiden, och där många nya resenärer och besökare möts.  

Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med nya stationen och vad det betyder 
för resenärsflödet kommer att besvaras under detaljplanearbetet.  

 
  



 

 

Jernhusens vision om centralstationsområdet 
 
Det bästa sättet att få en bättre miljö är att bygga lite mer stad  
Allt fler vill bo och jobba nära, eller i, de stora städerna. För att den utvecklingen ska vara 
hållbar måste fler kunna pendla smidigt med kollektivtrafiken. Undersökningar visar att 
om arbetsplatserna ligger nära en Centralstation påverkas klimatet minst, eftersom 
chansen är störst att bilen då lämnas hemma. Andra beräkningar visar också att 
stationsområden som förvandlas från baksidor till framsidor med arbetsplatser, bostäder, 
handel och service genererar många ytterligare arbetstillfällen i hela sin region. 
 
I Stockholm finns en central tillväxtpotential runt Centralstationen – en möjlighet när 
Stockholm och dess arbetsmarknadsregion växer snabbare än alla prognoser. Nu tas 
nästa steg för att titta både på hur platsen kan förtätas och hur Centralstationen ska 
utvecklas - nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig 
och attraktiv resa. 
 
Vi tror på en Centralstation som erbjuder alla resenärer och besökare något mer än en 
passage, en destination som både fyller vardagliga behov och bjuder på överraskningar – 
som blir en plats med egna besöksvärden. Vi tror också på en station som fyller ett 
bokstavligt hål i stadsbilden och hjälper Stockholm att länkas och läka och som ger 
resenärer från hela världen rätt första intryck av staden. Här, mitt i city, kan Stockholm 
växa hållbart, stötta det kollektiva resandet och en hållbar livsstil.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


