
Älvsjö Resecentrum 

 
Projektet startade som ett parallellt uppdrag hösten 2004. Beställare var Stockholms Stad, SL och 
dåvarande Banverket, numera Trafikverket.  
Programmet beskrev en uppgift att knyta ihop befintlig pendeltågsstation med ett nytt stadsdelstorg i 
Älvsjö, tunnelbanans gröna linje skulle förlängas från Hagsätra och en ny T-banestation Älvsjö skulle 
kopplas ihop med pendeltågsstationen. En framtida spårväg syd (spårvagn) skulle få en station i 
anslutning till Resecentrum.  Den befintliga bussterminalen skulle ersättas av en bussgata utmed 
järnvägen. Älvsjö Resecentrum skulle bli ett kollektivtrafiknav i söderort, detta som en del av 
Stockholms stads ”Söderorts vision”. 
När förslaget presenterades i november 2004, innehöll det en helt ombyggd Stationsbyggnad en 
klimatiserad och i bredd dubblerad bro över järnvägen som innehöll kommersiella lokaler. 
På västra sidan om järnvägen anslöt bron bebyggelsen kring det nya planerade torget.  Man kunde ta 
sig inomhus till ett hotell och en mindre galleria på väg till torget. I och med att vi förde upp 
centrumfunktioner från torget upp på och över bron var det ett sätt att försöka knyta ihop de båda 
sidorna om järnvägen som utgör en tydlig barriär mellan stadsdelarna. 

Kontoret fick fortsatt förtroende att jobba med Resecentrum efter utvärderingen av de parallella 
uppdragen. På första möte för projektet visade det sig att programförutsättningarna hade förändrats 
radikalt. Konceptet att bredda bron och addera kommersiella lokaler på den, och tunnelbanans 
förlängning från Hagsätra var inte längre aktuellt. Samtidigt var programmet för det nya 
Stadsdelstorget under omarbetning. Alla dessa frågor ledde till en process där vi under lång tid var 
med och utformade inte bara Älvsjö resecentrum utan också var delaktiga i planen för nya Älvsjö 
centrum. 

Vissa givna förutsättningar låg fast. Staden hade förvärvat mark från Trafikverket och 
fastighetsgränsen mellan dem hade flyttats dikt det närmaste trafikerade spåret, och den stora grusade 
markparkeringen tillföll Staden. På den marken planerade man Resecentrum en ny bussgata som 
skulle ersätta den befintliga ”Bussterminalen” och delar av de nya bostäderna runt centrum. 

 I det fortsatta uppdraget med Resecentrum fanns det en relativt väldefinierad tomt att utgå ifrån. Det 
var en långsmal kilformad tomt i direkt anslutning mot spårområdet. Ca 140 meter lång och ca 12 
meter bred i södra änden och ca 7,5 meter bred i norra änden.  Resecentrum skulle också ansluta det 
nya torget med en gångförbindelse över den nya bussgatan.   
De tidiga skisserna inbegrep planen för hela centrum med bostadskvarteren och gatunätet och torget. 
Med det underlaget gick staden ut med parallella uppdrag för bostäderna och torgutformningen. Det 
ledde fram till ett stort projekt för Stockholms Stads Exploateringskontor med nytt torg, nya bostäder 
och Resecentrum. 

Resecentrum hade relativt oklara programkrav, men det skulle innehålla en vänthall för bussresenärer 
åt SL, pausrum för busschaufförer och en entré mot torget med lyftpaket upp till en bro över bussgatan 
som i sin tur skulle ansluta den befintliga bron över spårområdet och entrén till Älvsjö 
pendeltågsstation. Ett bullerskydd mellan bussgatan och spårområdet.  

I programmet för det ursprungliga parallella uppdraget ingick parkering för ca 300 cyklar. Med 
bullerproblematik för bostadshusen och den långsmala tomten väcktes idén att Resecentrum skulle 
kunna innehålla ett cykelparkeringsgarage i flera våningar. Den idén föll väl ut, dels hade man ett 
programönskemål om cykelparkering och både Trafikverket och SL har styrdokument som talar om 
ökat resande med cykel och tåg. 



En förenklad programhandling var klar i mars 2008. Med två beställare och byggherrar ledde den fram 
till en komplicerad 3D-fastighet med servitut i varandras lokaler och dubblering av en rad funktioner 
som städrum och teknikrum och även några gemensamhetsutrymmen. De två byggherrarna har inte 
alltid varit överens och för att ytterligare komplicera förutsättningarna är att det är olika klimatkrav för 
olika rum. 
 
Resecentrum innehåller följande program; 
Entrébyggnad mot torget – Sthlms Stad- +8˚C 
Gångbro över bussgatan - Sthlms Stad- +8˚C 
Vänthall SL – SL - +8˚C 
Cykelparkeringsgarage - Sthlms Stad- kallt 
Pausrum busschaufförer- Sthlms Stad- +8˚C 
Befintlig gång- och cykelbro- Sthlms Stad- frostfritt 
Städrum - Sthlms Stad- +20˚C 
Städrum - SL- +20˚C 
Teknikrum - Sthlms Stad- +20˚C 
Teknikrum- SL- +20˚C  

Det har också funnits en rad geometriska förutsättningar att ta ställning till. Tomten är väldigt smal 
mellan bussgatan och spårområdet. Det är förberett för en framtida ”Spårväg syd” med ett 
hållplatsläge på bussgatan. Det innebär att man ska kunna bredda gatan i framtiden och ändå ha 
tillräcklig plats på trottoarer och att passagen under bro över bussgatan ska klara frihöjden för 
spårvagnen. Frihöjden för bussarna har medfört att man kan bredda byggnaden när man kommer över 
den givna begränsningen det har gjorts i södra änden av bygganden för att få in mer cykelparkering i 
den delen. Att byggnaden kragar ut har också tillfört en dynamik till projektet. Bron över bussgatan är 
vinklad i plan i relation till den befintliga gångbron beroende på en anpassning till ett av de nya 
bostadshusen och anslutningen till den befintliga bron över spårområdet. Entrébyggnadens lyftpaket, 
trappa, rulltrappa och hiss ligger i förlängningen av bron. Den har en fasad som är vertikal och 
vinkelrät mot torget medan fasaden mot bostadshuset lutar 20 grader utåt. Den lutande fasaden 
förmedlar den vertikala rörelsen i trappa och rulltrappa mellan torgnivån och bronivån. Den skapar 
också en intressant rumslighet som bildas mellan de två byggnaderna. Generellt har funktioner och 
flöden i anläggningen fått styra den yttre geometrin. I vissa delar har formen inte bara följt funktionen 
utan överdrivits och dramatiserats för att skapa en större spänning och dynamik i byggnaden. 

Resecentrum är en stålkonstruktion med en komplicerad stomme. Tyréns genom Karl Graah-
Hagelbäck har varit ansvarig för konstruktionen. Det har varit ett tätt samarbete mellan arkitekt och 
konstruktör för att gemensamt lösa den komplicerade formen. Bland annat att korta den befintliga bron 
som är en förspänd betongkonstruktion och växla av ett stöd till den. Inklädnaden och klimatiseringen 
av den befintliga bron var komplicerad då den befintliga bron inte kunde ta någon ytterligare last. 
Istället fungerar inklädnaden som sin egen brokonstruktion med fackverksbalkar som ligger upplagda 
på nya stöd nere på perrongerna. De nya stöden är samtidigt del av nya vindfång till 
pendeltågsstationen på perrongerna.  

 En tidig utgångspunkt för utformningen av Resecentrum var att den ska upplevas som en helhet trots 
den komplexa formen och olika fastighets- och klimatgränser. Lösningen blev att klä på byggnaden 
med en enhetlig fasad av glas. Glasen förekommer i fem olika typer, tre olika nyanser av grönt som är 
ogenomsiktliga, en typ med ett mönster av gröna prickar på klart glas och ett helklart glas. Glasen har 
ett huvudmått på 2700 x 900 mm stående format. De är monterade i förband med tredjedels 
förskjutning. Det sitter ogenomsiktliga glas framför rum som inte har fönster eller inte är publika. I 



publika rum sitter det ogenomsiktliga glas längst ner med den mörkaste kulören nederst sedan ökar 
ljusheten och genomsikten ju högre upp i bygganden man kommer. Kulören och mönstret fungerar 
som ett mönstrat klädesplagg på en komplicerad huskropp. Den gröna kulören har använts som 
artificiell natur i ett i övrigt ganska naken järnvägsmiljö.  
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