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Utvecklingen av Stockholm C 
och Centralstationsområdet
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Norra bangården

15 000 kvm 
3 fotbollsplaner



Södra bangården
7 000 kvm 

1,5 fotbollsplan



Är det såhär vi vill ha det?



265 000 000
tågresor gjordes 
i Sverige 2019.

Källa: Trafa, Bantrafik 2019, Statistik 2020:19. Inkluderar ej spårväg och tunnelbana



80%
började eller 
slutade i 
Stockholm.

Källa: Trafikverket



Prognos:
ökning med 
över 50% 
till år 2045
(53% 2017-2040)
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Hur länge klarar Stockholm C den 
förväntade ökningen av tågresor?



Lösning?



Centralstaden
En möjlighet att utveckla 

Sveriges mest centrala plats



Detaljplanearbete pågår sedan 2017 
för att utreda om och hur spårområdet 

kan överdäckas och bebyggas





I dag – stationsfunktionen är begränsad och 
stadsmiljön har stor förbättringspotential

MAX LÄNGD = BEFINTLIGT TÅG

Klarabergsgatan



FRAMTIDENS LÅNGA HÖGHASTIGHETSTÅG ELLER DUBBELUPPSTÄLLDA 
REGIONALTÅG

Nya stationsytor och entré från KlarabergsgatanNya stationsytor och entréer

I framtiden – längre plattformar och ökad tillgänglighet

Klarabergs
Torg



”Treenigheten”

Nettonytta - sker inte på bekostnad 
av någon annan region eller något 
annat land, eller på grund av att 
produktion förflyttas. 

ÖVER LOCKET - DETALJPLANEARBETET

UNDER LOCKET – UTREDA SPÅROMRÅDETS 
UTVECKLINGSBEHOV

Stockholm Stad
Driver detaljplanen

Trafikverket
Stöd och kravställare i 
utredningsarbetet och 

remissinstans

Jernhusen
Byggherre



Möta 
framtidens 
resande 

och förbättra 
resenärs-

upplevelsen

Skapa 
en bättre, 

tryggare och 
mer levande 
stadsmiljö

Stärkt tillväxt 
och 

konkurrens-
kraft



Mer Stockholm att 
älska !
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För minskat 
CO2–avtryck  



Illustration: David Wiberg

Men….skulle vi inte 
prata om BIM ?  



2022-05-20Namn på presentation

Centralstaden kommer leva länge 
- som process och färdigt resultat
med många aktörer involverade













BIM – från tidigt skede till förvaltning
- Möjliggör ökad förståelse, involvering och förankring i tidiga skeden

- Högre kvalitet och mer ändamålsenliga slutprodukter

- Tidiga simuleringar för riskanalyser, kalkyl och genomförande t.ex.

- Effektivare projekteringsprocesser som sparar tid och förenklar samordning

- Optimerar kostnader

- Bättre kontroll på byggprocessen med tidig kalkyl, inköp och skedesplanering 

- Effektivare förvaltning och ökad kontroll över fastigheternas status

2022-05-20
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Vad har vi gjort fram till idag ? 
1. BIM-strategi
2. BIM-manual som bygger på BIM-strategi
3. Modellerat upp befintlig situation utifrån BIM-manualen 
4. BIM360-hub hos Jernhusen – alla modeller hos byggherren
5. Flera olika utvärderingsgränssnitt för parallella uppdrag

5. Program- och projektering enligt BIM-manual

6. Byggskedet - enligt framtagen BIM-strategi

7. Förvaltning - enligt framtagen BIM-strategi
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Grunderna 
1. BIM-strategi

2. BIM-manual bygger på BIM-
strategi

3. Befintlig situation uppbyggd från 
BIM-manualen 

4. BIM360-hub hos Jernhusen 
– alla modeller laddas upp hos 
byggherren

2022-05-20Namn på presentation
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Uppgiften i det parallella uppdraget är att 
upprätta en strukturplan för hela 
planområdet
och utveckla det mobilitetsnav som platsen 
utgör, med utgångspunkt i visionen för
stadsutvecklingen och programmets mål. 

I uppgiften ingår också att föreslå 
arkitektonisk
gestaltning av resenärsmiljöerna, stadsrum 
och byggnader på övergripande programnivå 
samt att möta de högt ställda 
hållbarhetsmålen.

1. Stationsområdet som mobilitetsnav
En utveckling av stationsområdet som med befintliga
och nya funktioner ska bilda en ny helhet som 
centralstation och bytespunkt för framtiden.

2. Hållbar mobilitet och trafikstråk
Kopplingar för gång-, cykel-, kollektiv- och fordonstrafik 
till och inom stationsområdet.

3. Offentliga rum och stråk
Utveckling av befintliga och nya gator, stråk och 
stadsrum liksom grönstruktur.

4. Klimatvänlig arkitektur - 150 000 kvm BTA
• Nya stationsytor
• Kontor och arbetsplatser
• Bostäder, cirka 100 stycken
• Handel och service
• Kultur, omfattning enligt beskrivning 

Uppgiften
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Vad bedömde vi – och hur ?
Förslagen bedömdes utifrån:

- Mål, uppgiftsformulering och utvärderingskriterier i 
programmet, se färgmarkerad bilaga.

- Underlagen är teamens inlämnade material enligt 
inlämningskraven i programmet.

Referensgruppens bedömning ska struktureras enligt en 
rapportmall och bygger på överskådlig bild av typen
- SWOT 
- Kvantitativa jämförelser mellan förslagen
- Digitala svar ”möjligt”- ”inte möjligt”
- Tabeller eller grafer 
- Etc.

S W

O T



Utvärderingsmodeller för parallella uppdrag 
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Tidig klimatkalkyl under parallella uppdrag  
Följande ingick i slutinlämningen relevant för 
hållbarhetsbedömningen:

- Bilder, ritningar och beskrivande text i 
A3-kompendium enligt specifikation i programmet.

- Fysisk modell
- BIM-modell – IFC för kvantitativa analyser av 

egenskaper i material och ytor dels i FBX för 
visualisering på Omnitwin. IFC-modellerna har 
använts både för kostnadskalkyl och klimatkalkyl.
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Steg 1
Objektens egenskaper och mängder från 
teamens IFC-modeller har kopplats till emissions-
faktorer avseende livscykelskedena A1-A5.
I första steget har generiska emissionsfaktorer 
använts från:
- Boverket’s klimatdatabas (2021) som
kompletterats med
- Trafikverket's Klimatkalkyl 7.0. (2020)

Generellt säger man att generiska
emissionsfaktorer ligger 20-25% högre än 
produktspecifika.

AVGRÄNSNING: Primär- och sekundärstomme 
samt fasader enligt kravställning i program.



Steg 3
Möte med varje team för att bekräfta den
material-informationen vi fått ut ur 
modellerna samt räta ut ev. frågetecken.



Utvärdering av konstruktion, 
klimat och kostnad….

…olika kompetenser
samverkar runt samma
modell
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Klimat-kalkylator

Konstruktör

Bygg-kalkylator



Steg 5
Kartläggning av potential till klimat-bantning;
från base line med generiska 
emissionsfaktorer till
produktspecifika emissionsfaktorer i 
kombination med möjlig material-optimering 
som utgår från One-click LCA.



Maxtimme scenario år 2045



Investering & intäkter

1. Vad ska vi bygga?

2. Hur ska vi bygga?

3. Hur lång tid tar det? 

4. Vilka intäkter kommer ytorna att generera ?



Logisk struktur...
• BYGGNADER

- area, volym och verksamhetsinnehåll

• ÖVERDÄCKNING
- area nytt/befintligt
- principer för konstruktion och grundläggning

• FÖRBEREDANDE ARBETEN
- rivning av befintliga hus och konstruktioner
- befintliga installationer som måste flyttas

• GATOR OCH TORG
- ytor, nivåer, trafikslag och grönska

• ÖVRIGT
- Bangårdsrum, skyddsåtgärder med mera

• BYGGHERREKOSTNADER

TIDIGA ANTAGANDEN OM VOLYMER 
– EJ UTFORMNING



...och successivt ökad detaljeringsgrad
• ÖVRIGT

- Antaganden och nyckeltal kr/m2 från liknande projekt

• GATOR OCH TORG
- Materialreferenser och nyckeltal kr/m2

• FÖRBEREDANDE ARBETEN
- bedömd omfattning från förstudie
- projektanpassade nyckeltal, kr/m2, kr/m3 eller kr/kg

• ÖVERDÄCKNING
- mängder för projektanpassade typfundament
- 3D-modell av stomme med beräknade mängder av 
stål och betong och temporära stöd

• BYGGNADER
- 3D-modell av stomme med beräknade mängder
- Materialreferenser och nyckeltal för olika ytor och 
verksamheter (ex. LOA/BOA/BTA och fasader)

Alltid med störst fokus och 
detaljeringsgrad på det som 
är dyrast och/eller mest 
riskfyllt
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Centralstaden kommer leva länge 
- som process och färdigt resultat
med många aktörer involverade

BIM är ett av flera verktyg för
ökad involvering, samordning 

kvalitet & genomförbarhet





Mer Stockholm att älska !



Station Interventions
Extended Station Hall visible from Erskine
SquareTack !
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