
 

 

 

NCC AB (publ.)  
 
170 80 Solna 

Besöksadress 
Vallgatan 3 
170 67 Solna 

Telefon 08-585 510 00 
Fax 08-85 77 75 
www.ncc.se 

Org.nr 556034-5174 
Solna 
VAT nr SE663000130001 

 

Pressmeddelande 
  

2014-03-12 

 
Centralstationens kontor blir som 1872 – men 
toppmodernt 
 
Stockholms Centralstation invigdes för 140 år sedan och är idag ett 
byggnadsminne. När NCC nu renoverar 8 000 kvadratmeter i den 
stora kontorsbyggnaden längs med Vasagatan återställs mycket till 
ursprungligt skick. Jernhusens order är värd 230 MSEK.    

– Vi har renoverat många kulturhistoriska miljöer, men ett så stort uppdrag som 
Centralstationens kontorsbyggnad är ovanligt. När huset invigdes 1871 var bara slottet större i 
Stockholm. Viktigt i renoveringen är just att återskapa 1800-talet genom att plocka fram och 
restaurera originalinteriörerna, säger Fredrik Elmgren, affärschef NCC Construction i Stockholm. 

NCC:s arbete innebär bland annat att ta fram och återställa väggar, tak, golv, dörrar, stuckatur och 
dekorationsmålningar som idag är dolda under mattor och väggskivor. Det som tidigare tagits bort 
eller inte passar in miljön ersätts med material av hög kvalitet. 

Kontoren utrymdes förra året och sedan i höstas har NCC, Jernhusen, antikvarier och 
länsstyrelsen planerat för varsam modernisering och att skapa ett toppmodernt kontor anno 1872. 

– Vissa delar byter vi helt för att skapa en nutida, funktionell byggnad med liten miljöpåverkan 
och en sund innemiljö. Till exempel använder vi bara miljöanpassade material och installerar 
senaste tekniken för att få en energieffektiv belysning och ventilation. Vi renoverar också samtliga 
fönster och sätter in nya energiglas, säger Fredrik Elmgren.  

På senare år har Centralstationen moderniserats för att hantera fler resenärer och möta de behov 
som finns idag. NCC planerar för en smidig logistik i byggarbetet som ska minimera störningarna 
under ombyggnaden. Renoveringen märks främst när en ny kontorsentré byggs mot 
Centralhallen. 

– I Centralstationens entréhall mot Vasagatan tar vi fram ursprungliga valv, takdekorationer och 
bygger en reception med trappa upp till de fyra kontorsvåningarna, säger Fredrik Elmgren.  

Byggarbetet börjar i mars och kontorslokalerna för omkring 450 personer är färdiga för inflyttning 
med start våren 2015. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Fredrik Elmgren, affärschef, NCC Construction, Sweden.  
Telefon 08-585 524 95 
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction, Sweden. 
Telefon 08-585 518 70 eller 070-246 03 35 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se 
 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning 
på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, 
anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 


