
SAMMANFATTNING

I Norrköping, staden där jag växte upp, planeras en förvandling. 
Om femton år skall stadskärnan ha expanderat och införlivat en 
ny stadsdel där 6000 människor bor och arbetar. Navet i denna 
stadsdel skall utgöras av Europas effektivaste trafikmaskin, den nya 
centralstationen.

Mitt examensprojekt handlar om stationen och dess plats i staden. 
En möjlig gestaltning av en byggnadstyp som genomgått stora 
förändringar, från 1850-talets enkla stationsbyggnader i trä, till 
2000-talets multifunktionella anläggningar i stål och glas. Stationen 
är idag både ett offentligt prestigeprojekt och en kommersiell 
tyngdpunkt. En möjlighet, men också en möjlig konfliktzon. Som 
trafikapparat har den kraft att formera staden omkring sig, i 
synnerhet här, där denna stad ännu ligger på ritbordet. 

OSTLÄNKEN OCH DEN NYA STATIONEN

Grunden för Norrköpings omvandling heter Ostlänken, den första 
deletappen av en ny höghastighetsjärnväg som fullt utbyggd 
skall förbinda Stockholm med Malmö och Göteborg. Ostlänken 
sträcker sig från Järna i norr till Linköping i söder med stationslägen 
i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta och Norrköping. Successiv 
byggstart är 2017-2021 och de första tågen skall trafikera sträckan 
2028. Ostlänken innebär snabba interregionala restider samtidigt 
som den frigör utrymme på den nuvarande stambanan, vilket i 
första hand gynnar den regionala pendeltrafiken.

DET REGIONALA PERSPEKTIVET

Tillsammans med Linköping bildar Norrköping ”Den fjärde 
storstadsregionen”, i invånarantal räknat i paritet med Malmö. 
Vid nästa sekelskifte kommer Norrköpings 138.000 invånare 
med nuvarande tillväxttakt att ha växt till ca 300.000 och 
regionen snarare att motsvara dagens Göteborg. Ambitionerna 
med det nya resecentrumet är att det ska ge så stor regional 
utväxling som möjligt, som del av en större och successivt alltmer 
välintegrerad  arbetsmarknad där det kollektiva resandet utgör 
en grundläggande hållbarhetsaspekt. En nyckel till detta är den 
utbyggda pendeltågstrafiken, en annan är att anläggningen som 
sådan blir trafiktekniskt effektiv med snabba omstigningstider.

STATIONEN OCH STADSUTVIDGNINGEN

Det nya resecentrumet är också kopplat till den kanske största 
planerade omvandlingen av Norrköping i modern tid. Ostlänkens 
spårkorridor kräver ett nytt stationsläge ca 200 m norr om den 
nuvarande stationen, vilket innebär en flytt av hela det nuvarande 
spårområdet, men också ett tillfälle att bryta den barriär som 
järnvägen utgjort sedan mitten av 1800-talet.

NORRKÖPING IDAG

I tre väderstreck avgränsas centrala Norrköping idag av mäktiga 
lindalléer som anlades under 1800-talets andra hälft. Stadens 
norra avgränsning förstärks också sedan 1866 av järnvägen 
med tågstationen, ritad Adolf Wilhelm Edelsvärd. Stationen med 
sin unikt bevarade parkmiljö utgör också fondmotiv mot stadens 
huvudgata, Drottninggatan. Stationsplaceringen som sådan och 
relationen till staden överensstämmer med de riktlinjer Edelsvärd 
drog upp i den principplan för stadsplanering han lät publicera 
1859. Norr om banområdet breder industriområdet Butängen ut sig, 
ett område som uppkom och fick sin livsnerv och försörjning tack 
vare järnvägen. Idag är detta grundläggande samband brutet och 
marken som 1866 låg i stadens utkant är idag centralt belägen, 
men illa utnyttjad.

NORRKÖPING I FRAMTIDEN

En stationslösning med järnvägsspår i upphöjt läge skapar den 
nödvändiga förutsättningen för att förlänga Drottninggatan och 
intilliggande parallellgator förbi det gamla stationshuset, vidare 
under spårområdet och in i Butängen, en stadsdel som i och 
med detta står inför en total förvandling, från i huvudsak lättare 
industrier och relativt låg exploatering till en central stadsdel med 
6000 bostäder och lika många arbetsplatser. Den nya stationens 
placering under spåren, utmed Drottninggatan innebär att den 
utgör länken som sammanbinder den gamla staden med den nya. 
Kommunens förhoppningar är också att det nya resecentrumet 
skall utgöra dragplåster för företagsetableringar inom den nya 
stadsdelen liksom en självklar lokal målpunkt. Samtidigt som 
stationstypen skulle bli unik i Sverige, är det också svårt, för att inte 
säga omöjligt att smärtfritt infoga den enorma järnvägsbron i ett på 
stadsplanenivå känsligt läge.

ETT RESECENTRUM I NORRKÖPING
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1. NORRKÖPING IDAG

2. UTKAST TILL STRUKTURPLAN FÖR BUTÄNGEN

3. DEN RE1VIDERADE STRUKTURPLANEN

Norrköping idag. Norra 
Promenaden och spårområdet 
markerar den centrala stadens gräns 
och möjliga utbredning mot norr. På 
andra sidan om spårområdet tar 
industristadsdelen Butängen vid. 
Stadens två spårvagnslinjer följer 
Norra Promenaden västerut från 
Drottninggatan med gemensamt 
hållplatsläge vid stationen. Öster 
om den gamla stationsbyggnaden, 
mellan Norra Promenaden och 
spårområdet, ligger vänthall 
och kundcenter för länstrafiken i 
anslutning till ett långsmalt busstorg.

I kommunens utkast till strukturplan 
har stationsläget flyttat ca 200 
meter norrrut. Järnvägsspåren i 
sitt nya läge är upplyfta på en bro 
och Vattengatan, Drottninggatan 
och Godsgatan förlängs in 
i Butängen, under spåren. 
Spårvagnarna som idag trafikerar  
Norra Promenaden flyttas också 
norrut till en kollektivtrafikgata 
som löper diagonalt genom den 
nya bebyggelsen och förbinder 
resecentrum med Kungsrondellen 
i öster och Norrtull i väster. 
Spårvagnsnätet utvidgas norrut 
utmed Drottninggatans förlängning. 
Norra Promenadens roll som 
gränsmarkör upphör och stationen 
blir den länk som förbinder den nya 
och den gamla staden.

Min revidering av strukturplanen bibehåller huvuddragen i kommunens utkast men bland annat så har kollektivtrafikgatans  
diagonala sträckning rätats ut till förmån för en enklare och mer konsekvent  kvartersstruktur söder om spårområdet. Den 
alternativa dragningen och tätare kvartersbebyggelsen nära järnvägsbron ger också det södra torget mellan den gamla 
och nya stationen en fastare ram och förstärker Drottninggatan som självklart huvudstråk.

Teckenförklaring

Spårvagnslinje
Kollektivtrafikgata
Huvudstråk

Stationsplacering



N

2.

3.

4.

11.

12.

7.

6.

8.

9. 10.

1.

5.

SITUATIONSPLAN 1:1000

Edelsvärds kulturminnesmärkta stationshus från 1866 (1) ligger vid Norra Promenaden (2), som fond mot den parkanläggning (3, 4) som anlades vid samma tid. 
Stationen vänder sig mot staden, med ryggen mot spårområdet och Butängen. Förlängningen av Drottninggatan (5) och flytten av spårområdet raserar emellertid 
den logik som gett byggnaden sin yttre gestalt och riskerar att förvandla den till en anomali i det nya sammanhanget. Av det skälet har jag valt att komplettera 
byggnaden med en glaspaviljong mot norr, som öppnar den och exponerar ett framtida publikt innehåll mot det nya torget (6). Det gamla spårområdet bevaras 
och abstraheras i form av tre vattenspeglar, där minnet av de gamla spårens konturer markeras genom kontrasterande material i bassängbotten. Det norra torget 
(7) ges ett mer parklikt inslag, men i huvudsak hålls båda torgen relativt öppna för att förstärka resecentrums närvaro i stadsbilden.

Drottningatan blir det självklara huvudstråket som förbinder den gamla staden med Butängen. Gatan hålls fri från biltrafik mellan Norra Promenaden (5) och 
Fredriksdalsgatan (8), till förmån för körfält för buss och spårvagn, samt en väl tilltagen dubbelriktad cykelbana. Gatusektionen begränsas av passagen förbi det 
gamla stationshuset, men genom denna lösning bereds utrymme för en bred trottoar på drottninggatans östra sida, vilket ger plats åt uterserveringar sommartid. 
Vattengatan (9) som får separat körfält för kollektivtrafik, samt Godsgatan (10) utgör Butängens tillfartsvägar för biltrafik söderifrån.

Befintlig byggelse runt Karl Johans park (2) och Kaktusplanteringen (3) består i till stor del av äldre byggnader av i huvudsak institutionell karaktär. Här återfinns 
också bland annat Östgötateaterns hemmascen (11). Den tillkommande kvartersbebyggelsen närmast resecentrum är mellan tre till sju våningar och anpassad 
för att olika byggnadstypologier skall kunna samsas inom varje kvarter. Detta åstadkoms genom att mindre lokalgator underdelar de större enheter som 
avgränsas av de bredare trafikstråken. Tomten (12) närmast till öster om Resecentrum lämpar sig för en högre märkesbyggnad innehållande exempelvis hotell 
och konferensutrymmen.

2017 2020 2035 2060
Dagens två spårvagnslinjer utgör grunden 
för det framtida stomnätet, men har delvis 
en dragning som inte möter dagens behov. 
En successiv utbyggnad har emellertid redan 
påbörjats i och med en förlängning söderut, 
mot Hageby och Navestad.

Efter att det nya resecentrum blivit verklighet 
etableras fyra bytespunkter inom och vid 
gränsen till den centrala staden. Utbyggnaden 
genom det nya Butängen och mot Ingelsta i 
norr kan påbörjas.

Den första fasen av en den framtida 
utbyggnaden tar primärt sikte på att slå 
en ring runt centrum genom en ny linje 
som trafikerar Universitetsområdet och 
Vrinnevisjukhuset. Österut kan en förlängning 
mot industriområdet Saltängen bli aktuell.

Ytterligare en linje ansluter till nätet. 
När villaförstaden Smedby i söder till 
industriområdet Händelö i norr inkorporerats 
täcker spårvagnsnätet in i stort sett stadens 
samtliga delar. Tidigare anlagda linjer förlängs 
successivt allteftersom staden expanderar.

Den gamla centralstationen (1.) Norra Promenaden (2.)

 Karl Johans Park (3.) Kaktusplanteringen (4.)
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Plattform 1, Fjärrtåg (Ostlänken)

BUSSTORGET

Under spåren till väster om terminalen ligger busstorgets tre 
plattformar med sammanlagt tjugo hållplatslägen, varav fyra 
för ersättningstrafik. Möjlighet till tidsreglering finns också i 
anslutning till de södergående körfälten/hållplatserna inom 
anläggningen. Kärfältet närmast resecentrum innehåller 
angöring för taxi och färdtjänst. Plattformarna förbinds via 
en central passage som nås direkt från terminalbyggnadens 
centralhall och cykelparkeringen utmed Vattengatan. 



STATIONSBYGGNADEN - En kort historik

Stationen som typ har genomgått stora förändringar sedan det svenska 
järnvägsnätet började byggas ut för drygt 150 år sedan. De tidiga 
stationerna utmed de statligt finansierade stambanorna kan delas in 
i två kategorier. Landsortsstationerna som i huvudsak utfördes i trä och 
med en arkitektonisk gestaltning som i möjligaste mån anpassades till 
platsen, samt stadsstationerna i sten som bar en institutionell prägel. 
Till program och planupplägg var de dock mycket lika, med en central 
tambur och klassindelade väntsalar på vardera sida om stinsexpeditionen. 
Det är anmärkningsvärt få arkitekter som har ritat i princip alla äldre 
stationsbyggnader i Sverige. Adolf Wilhelm Edelsvärd var SJ:s chefsarkitekt 
i fyrtio år innan han på 1890-talet efterträddes av Folke Zettervall som 
innehade posten nästan lika länge. Kontoret sysselsatte bara ca fem 
personer, trots att det under de inledande femtio åren uppfördes tusentals 
byggnader utmed järnvägarna.

Under 1920-talet moderniserades många av de äldre stationsbyggnaderna 
och i samband med detta avskaffades de klassindelade väntsalarna. 
Under samma tid tillkom också de stora centralhallarna i Stockholm 
och Göteborg. Även mindre stationshus som i exempelvis Sundsvall och 
Södertälje byggdes med centralhallen som rumslig förebild, men här i 
formen av en genomgående vänthall. I och med depressionen på 30-talet 
förstatligas de tidigare privat drivna  lokalbanorna och årtiondet markerar 
också början på järnvägens tillbakagång då utbyggnaden av nätet upphör 
för att efter andra världskriget vändas till en avveckling då tåget möter 
konkurrens både av inrikesflyget och privatbilismen, samtidigt som de 
statliga investeringarna riktas om mot vägnätet.

Det är först under 1970-talet och oljekrisen som nyinvesteringar i järnvägen 
återigen börjar prioriteras, men det ska dröja till slutet på 1980-talet innan 
en mer genomgripande pånyttfödelse av stationsmiljöerna påbörjas. Från 
och med 1930-talet och fram till nedläggningen av SJ:s arkitektkontor 1986 
riktas verksamheten i allt högre grad om från nybyggnation till anpassning 
och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet. I byggnadsteknisk 
mening slår pendeln därmed också om. Från att vid järnvägsnätets snabba 
expansion under 1800-talets andra hälft ha legat i teknisk framkant, är 
det under 1900-talets om och tillbyggnader inte längre möjligt att tillämpa 
den nya tidens rationella byggnadsmetoder. Undantag finns förstås, 
varav det mest kända kanske utgörs av Birger Jonssons funktionalistiska 
centralstation i Falköping.

Under 1980-talet föds resecentrum som begrepp. Med postmodernismens 
förnyade intresse för den historiska staden framstår järnvägsstationen 
som en viktig del i stadskärnornas pågående pånyttfödelse. Här läggs 
också grunden för de multifunktionella stationsmiljöer vi ser idag. När SJ:s 
fastighetsdivision påbörjar en genomgripande upprustning av sina största 
anläggningar i slutet av 80-talet finansieras det genom att man upplåter 
central mark i anslutning till stationerna åt externa fastighetskonsortium 
som i gengälld bekostar själva stationsupprustningen. Resultatet blir en 
typ av byggnadskomplex där själva stationsfunktionen endast utgör en del 
av programmet. Cityterminalen och Södra Station i Stockholm är exempel 
där sammanfogningen sker inom samma byggnadskropp. På andra håll, 
som i exempelvis Göteborg, sker det genom omfattande tillbyggnader. 
Stationsmiljön blir till ett konglomerat av sammanfogade byggnadsvolymer.

Omdaningen sammanfaller emellertid med 1980-talets fastighetsbubbla. 
Många av projekten avtannar eller fördröjs i och med krisen som följer på 
1990-talet. Järnvägens pånyttfödelse låter sig dock inte hindras, 1990 sker 
premiärturen för det första svenska snabbtåget X2000 och trafiken har 
sedan dess fortsatt att öka. De nya höghastighetsbanorna utgör ett nytt 
kapitel i den svenska järnvägens biografi och säkrar tågets överlevnad på 

längre sikt.
Den omvandling av stationsmiljöerna som påbörjades på 80-talet 
dikterar utvecklingen ännu idag. Inte minst Norrköpings kommuns syn 
på resecentrum som en katalysator för stadsutvecklingen kan ses som 
exempel på detta.

TERMINALBYGGNADEN - Bakgrund till programmet

Utvecklingen mot en större funktionsblandning inom stationsanläggningarna 
drivs också på av andra skäl, där järnvägens gradvisa automatisering 
naturligtvis utgör en aspekt. En annan är fövaltningen. Idag förvaltas de 
flesta svenska järnvägsstationerna av arvtagaren till SJ:s fastighetsdivision; 
Jernhusen. I de statliga ägardirektiven anges att bolaget skall bedriva sin 
verksamhet enligt marknadsmässiga former, vilket skall förstås som att 
bolaget skall vara vinstdrivande. Detta har lett till en alltmer utpräglad 
syn på stationsmiljöerna, inte som en integrerad och nödvändig del av 
järnvägsnätet, utan som fristående objekt där resenärsflödena i första 
hand ger fastigheterna en kommersiell potential. Utvecklingen har lett 
till en debatt kring huruvida Jernhusens affärsmodell verkligen ligger i 
resenärernas intresse eller ej, en debatt som kan sägas illustrera hur den 
moderna stationen utgör en skärningspunkt där privata och offentliga 
intressen, perspektiv och värderingar kolliderar med varandra.

PROGRAMFÖRKLARING - Norrköpings resecentrum

Resecentrum kommer att utgöra en mycket viktig byggnad på fler än ett 
plan. Den har lokal och regional samhällsekonomisk påverkan, den har 
betydelse för befolkningens resandemönster och därmed i förlängningen 
utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Som oundvikligt nav och 
målpunkt inom den framtida staden kommer den att prägla vardagen för 
hundratusentals människor. Inte minst är resecentrum en offentlig byggnad. 
Den är inte tillkommen som ett resultat av marknadens efterfrågan, utan 
som ett resultat av våra offentliga institutioners ansträngningar att skapa 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara framtida transportsystem.

För att byggnaden tillfullo skall förtjäna sin plats i staden bör den åtminstone 
i någon mån återspegla detta. I ett samhälle där offentliga aktörer agerar 
på en parallell fiktiv marknad, upphör de snart att tjäna sina medborgare.

I mitt programarbete har jag inte valt bort de kommersiella inslagen, dessa 
kan utgöra viktig resenärsservice. Men jag har också velat ge byggnaden 
en möjlighet till större lokal förankring och samtidigt velat låta det offentliga 
komma in i byggnaden på lika villkor.

PLAN 1:200

Planupplägget är i grunden symmetriskt med en central vänthall 
innehållande stationens samtliga funktioner. Centralhallen är flankerad av 
en saluhall mot söder och en biblioteksfilial, kiosk och personalutrymmen 
mot norr. Symmetrin ges av de fyra plattformarnas dubbla rulltrappor som 
ansluter till byggnadens längsgående axel, vilken kopplar samman de 
båda torgen. Centralhallens placering i byggnadens centrum förbinder på 
genast möjliga vis tågplattformarna med busstorget och nås också  från 
Drottninggatans hållplatslägen för spårvagn och buss. 

Till sin typ är anläggningen med sina upplyfta plattformar unik i Sverige. 
Förutom att upplägget ger goda förutsättningar för mycket tidseffektiva 
byten mellan de trafikslag anläggningen samordar, upplöser det också den 
klassiska stationens förhållande mellan centrum och periferi.

RUMSFÖRKLARING

Gatuplan

1.  Pausrum, busschaufförer
2. Ventilation/teknik
3. Lokal
4. Miljörum
5. Teknik
6. Lokal/Kiosk
7. Städ
8. Norra Passagen/väntsal
9. Bibliotek
10. Centralhall
11. Förvaringsboxar
12. Toaletter
13. Kundcenter, Östgötatrafiken
14. Café
15. Turistinformation
16. Entré, busstorg/taxiparkering
17. Biljettmaskiner, länstrafiken
18. Biljettmaskiner, fjärrtåg 
19. Entré, Drottninggatan
20. Städ/teknik/personaltoalett (saluhall)
21. Saluhall
22. Södra passagen/väntsal
23. Saluhall
24. Städ/teknik/personaltoalett (saluhall)

Övre plan

1.  Personalrum
2. Omklädningsrum
3. Vilrum
4. Kontor, natt/övervakningspersonal
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SEKTION B-B 1:100 

SEKTION D-D 1:100 



1.  Kryssfanér
2.  Kolmårdsmarmor
3. Träulit
4. Platsgjuten betong

INTERIÖR

Byggnaden präglas av att den behöver underordna sig en 90 meter bred järnvägsbro i betong. Med 
detta som utgångspunkt har jag sökt att tillföra material som på ett vackert sätt kan kontrastera 
och i samspelet med betongen tillföra en värme som annars inte ofta utmärker denna typ av 
anläggningar. Golvet i stationsdelarna och biblioteket är utfört i Kolmårdsmarmor. I de kommersiella 
utrymmena ligger terrazzoplattor ovan ett installationsgolv. I hela anläggningen är taket klätt 
med träulit. I centralhallen och saluhallen direkt mot undersidan av järnvägsbron för att få ut den 
fulla rumshöjden om 6,5-7,5 meter. I passagerna pendlas taket istället ned för att förstärka den 
rumsliga sekvensen utmed byggnadens centralaxel. Samtliga innerväggar utförs i KL-trä, inklusive 
centralhallens inställda box. De obehandlade träytorna verkar som kontrast till pelarstrukturernas 
och hisschaktens nakna betong, Fasadens limträstomme exponeras invändigt och facken fylls med 
skivor av kryssfaner.

PROGRAM -De kommersiella inslagen

Byggnadens norra del innehåller två lokaler, varav den större är en kiosk. I centralhallen finner man ett litet café och i byggnadens södra del 
det kommersiella huvudnumret i form av en saluhall. Själva saluhallsformatet erbjuder möjlighet till ett fokus på närproducerade livsmedel. 
På lokal nivå kan saluhallen också vara en attraktion i sig då den utgör ett komplement till stadens mer generella butiksutbud. Stationen som 
mötespunkt mellan den lokala, regionala och nationella skalan innebär också ett skyltfönster mot omvärlden. Kiosken och cafét utgör nödvändiga 
komplement. Genom att de placerar sig separat i byggnadens andra delar erhåller de också möjlighet till generösare öppettider för att betjäna 
exempelvis tidiga morgonpendlare.

PROGRAM -De offentliga inslagen

Biblioteksfilial
Det offentliga inslaget utgörs bortsett från turistinformationen, av en filial till Norrköpings stadsbibliotek. Biblioteket fyller också rollen av 
stadsdelsbibliotek för Butängen och är precis som saluhallen en målpunkt i sig. Placeringen inom resecentrum innebär dock en ypperlig 
möjlighet att nå ut till medborgare inte bara i Norrköping, utan i hela regionen. Då många mindre bibliotek på landsorten idag begränsar sina 
öppettider eller stänger ner helt blir detta naturligtvis ännu viktigare. Biblioteket ligger med entré mot såväl Centralhallens väntsal som direkt mot 
Drottninggatan. I anslutning till den norra passagen ligger expeditionen.

Utställningsytor vid huvudentréerna
I anslutning till resecentrums båda huvudentréer under det utskjutande plattformstaket, reserveras en utställningsyta där både kommuninvånare 
och besökare kan ta del av det aktuella kulturutbudet i Norrköping. I relation till sin storlek har Norrköping ett mycket rikt kulturliv. Stadens 
är bland annat hemmascen för Sveriges största länsteater, Östgötateatern. Man stoltserar också med en av landets fullstora professionella 
symfoniorkestrar och flera riksintressanta museer. Utställningsytan är form av ett antal fasta skärmar likt de som finns i Berzelli park i Stockholm. 
Skärmarna kan nyttjas både för temporära utställningar eller som annonsyta. De kan också nyttjas av staden som medel för medborgardialog. 
Här kan exempelvis detaljplaner ställas ut för allmänheten.

SEKTION C-C 1:100 

Rulltrapporna begränsar och ger karaktär åt byggnadens olika rum. I centralhallen ligger trappan visuellt ovanpå den snedskurna väggen i KL-trä. Vy mot Biblioteket och 
entrén mot Drottninggatan.

BYGGNADEN OCH PLATSEN

Edelsvärds station från 1866 är en dubbelnatur. Den stadstillvända fasaden visar upp en institutionell tyngd typisk för 1800-talets stilarkitektur, 
men samtidigt balanserar byggnaden utmed stadsgränsen med ryggen mot de framväxande industrierna i Butängen, vilka den också betjänade.

Butängens omvandling ger den nya stationen en annan roll att spela i relationen till staden, en stad som omgärdar den i alla väderstreck.

Med detta som utgångspunkt har målet genom min gestaltningsprocess hela tiden varit att byggnaden skall ha så få baksidor som möjligt. Placerad 
under en nästan 90 meter bred bro är det också av yttersta vikt att anläggningen är öppen och inbjudande mot i synnerhet Drottninggatan.

I revideringen av stadsplanen sökte jag förstärka och koncentrera de båda torgens betydelse och därigenom skapa förutsättningar för två 
tydligt definierade huvudfasader. Allteftersom arbetet fortskred och den delvis uppbrutna, men i grunden symmetriska planen med centralhallen 
placerad i byggnadens centrum utkristalliserade sig, skapades så en välgörande balans i relationen till torgen. När detta väl framstod som 
självklart fanns det heller ingen anledning för byggnaden att söka sig ut. Den fick istället dra sig in under bron och låta plattformstaket skapa 
den monumentalitet som situationen inbjuder till.

Huvudfasaderna mot torgen har på sätt och vis inverterats. De signalerar huvudfunktionen, trafikmaskinen. Tågen rullar in inför öppen ridå och 
från torget kan man se rulltrapporna avteckna sig innanför det högt sittande fönsterbandet. Rörelsen och aktiviteten bllir både ett motiv och en 
vägvisare.

1.

2.

3.

4.



TAKET

Taket med sina pelare är en limträkonstruktion som vilar på fundament av betong. 
CC-måtten är en halvering av järnvägsbrons pelarstruktur vilket ger primärbalkarna 
en spännvidd om 13,5 meter. De sekundära balkarna spänner längre, men kan i 
gengäld placeras närmare varandra. Lösningen innebär också att byggnadens 
totala höjd kan begränsas då primärbalkarna löper parallellt med, och är 
centrerade mot plattformarna. Den lättaste strukturen består fackverksbalkar som 
delar in taket i åtta överlappande sektioner. Uppdelningen löser avvattningen (2.) 
genom en ränna i varje sektions bakkant som leder ner vattnet via pelarstrukturen. 
Sektionernas överlappning förhindrar att det regnar in, men sommarkvällar och 
tidiga morgnar kan solens strålar däremot söka sig ner och skapa ett intrikat 
ljusspel på plattformarna. Till sin struktur (1.) medlar takets skilda system mellan 
platsens olika geometrier, järnvägsbrons milda krökning och stadens ortogonalitet. 
Takets monumentalverkan är som starkast för den som närmar sig anläggningen i 
gatunivå. På plattformsnivån bildar fackverksbalkarnas undersidor rummets visuella 
tak. När upplevelsen på så vis blir mindre storslagen och mer intim inbjuds istället 
blicken att riktas mot den andra storslagenheten: vyn över torgen och staden.

1.

Pelare, primär- och sekundärbalkar, fackverk.

2.

takavvattning.



NORRKÖPING C

NORRKÖPING C

FASAD MOT DROTTNINGGATAN 1:200

FASAD MOT BUSSTORGET 1:200



NORRKÖPING C

NORRKÖPING C

FASAD MOT SÖDER 1:200

FASAD MOT NORR 1:200



REPRESENTATIVA VÄGGSNITT 1:30

Förklaring, vertikalsnitt

1. Limträstomme
2. Invändigt ytskikt i 12 mm kryssfanér
3. Diffusionsspärr
4. Isolering 45+95+45
5. Vindskiva
6. Luftspalt
7. Utvändig Panel, Stående bräder 20x200 med lockbräder 50x150

8. Installationsgolv 300 mm, Ytskikt av 600x600 mm Terrazzoplattor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.



FASADUTSNITT 1:30




