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En möjlighet att utveckla 
Sveriges mest centrala plats



Utveckling av Stockholm C 
och Centralstationsområdet -
Centralstaden



Ett detaljplanearbete pågår sedan 2017 för att utreda 
hur spårområdet kan överdäckas och bebyggas





Tre viktiga delar för Trafikverket:
1.  Bangårdsombyggnad – högre kapacitet
2.  Modernisera signalsystemet
3.  Ny furneringsfunktion (i Tomteboda)

Tre viktiga delar för Jernhusen:
1.  Utveckla stationsfunktionen och dess bebyggelse
2.  Stärka bytespunkten som helhet
3.  Förbättra området kring stationen



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



Roller i utvecklingen

Nettonytta - sker inte på 
bekostnad av någon annan 
region eller något annat 
land, eller på grund av att 
produktion f örflyttas. ÖVER LOCKET - DETALJPLANEARBETET

UNDER LOCKET – UTREDA SPÅROMRÅDETS 
UTVECKLINGSBEHOV

Stockholm Stad
Driver detaljplanen

Trafikverket
Stöd och kravställare i 
utredningsarbetet och 

remissinstans

Jernhusen
Äger marken/ Byggherre



2022-12-02Namn på presentation

Centralstaden kommer leva länge 
- som process och färdigt resultat
med många aktörer involverade
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Hur gör vi i vårt ”Byggherreskap” för att 
skapa en bättre process och ett bättre 
resultat och möjliggöra involvering av 

många aktörer genom digitalt 
arbetssätt ?  



Först och främst:
Arbeta fram förankrade mål, krav och 
styrande förutsättningar för projektet













Digitalt arbetssätt – nyttor i olika skeden
- Möjliggör ökad förståelse, involvering och förankring i tidiga skeden 

- Tidiga simuleringar av risker, kalkyl av klimat, kostnad, intäkt & genomförande

- Högre kvalitet och mer ändamålsenlig slutprodukt

- Effektivare projekteringsprocesser som sparar tid, förenklar samordning och granskning

- Effektivare sammanvägning av klimatpåverkan, kostnad och kvalitet

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

- Effektivare förvaltning och ökad kontroll över fastigheternas status
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Digitalt arbetssätt – vad har vi gjort hittills ?
1. Grunden – spelregler och befintlig digital spelplan 

2. Parallella uppdrag – genomförande, utvärdering och kommunikation

3. Från vinnande förslag till plansamråd – utveckling, analys och kommunikation
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Grunden – Spelregler och befintlig spelplan
1. BIM-strategi

2. BIM-manual bygger på BIM-
strategi

3. Befintlig situation scannad och 
modellerad enligt BIM-manualen 

4. BIM360-hub hos Jernhusen 
– alla konsulters modeller och 
pågående utredning/projektering 
laddas upp hos byggherren

5. Samordningsforum för 
underlagsmodeller Jernhusen –
Trafikverket
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Grunden – Spelregler och befintlig spelplan
- Punkmoln av befintligheter
i webb-gränssnitt för alla 
involverade
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Grunden – Spelregler och befintlig spelplan
- Punkmoln i webb-gränssnitt 
för alla involverade

- Mätfunktion

- Samordningsplattform med 
Trafikverket för tydligt 
gränssnitt i ägande och 
ansvar för modeller
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Grunden – Spelregler och befintlig spelplan
- Visualisering av 
fastighetsrättsliga förhållanden



Parallella uppdrag – genomförande & utvärdering
- BIM-manual med 
leveransspecifikation i relevant LOD

- Underlagsmodell för parallella 
uppdrag – befintlig situation plus 
beslutade rivningar och relevanta 
styrande förutsättningar

- Utvärderingsgränssnitt för parallella 
uppdrag – klimatkalkyl och 
kulturmiljövyer
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Uppgiftens fyra delar:

1.  Stationsområdet som mobilitetsnav

2.  Hållbar mobilitet och trafikstråk

3.  Offentliga rum och stråk

4.  Klimatvänlig bebyggelse



Utvärdering – Riksintresset för kulturmiljövården 
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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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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.



Utvärdering av konstruktion, 
klimat och kostnad….

…olika kompetenser
samverkar runt samma
modell
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Klimat-kalkylator

Konstruktör

Bygg-kalkylator



Från vinnande förslag till plansamråd
- Underlag för visualisering och filmer 
för kommunikation i för olika 
målgrupper och sammanhang

- Konsultgruppens utveckling av 
planförslaget fortsätter i gemensam 
modell som löpande uppdateras i 
Jernhusens BIM360-hub

- Produktions-simuleringar

- Flödesanalyser för 
stationsfunktionens utveckling

- Modeller utgör gemensamt 
underlag för kalkyl av såväl kostnad 
och intäkt som klimatavtryck
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Simulering av resenärsflöden -
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



...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



Pengar & CO2 – parallella kalkyler på samma mängder



Utvecklad klimatkalkyl

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

Digitala arbetssätt i byggherrens 
regi möjliggör ökad involvering, 

samordning, kvalitet & 
genomförbarhet





Tack!

centralstaden.se
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