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Projekt station Hagastaden 
 

• Kund: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana 

• Byggtid: 2022—2026 

• Kontrakt: Utförandeentreprenad i samverkan 

• Kontraktssumma: ca 1,2 miljarder SEK 

Tunnelbanestationen Hagastaden är ett omfattande och tekniskt komplext 

projekt som byggs i centrala Stockholm med kringliggande bostadshus, 

Karolinska Universitetssjukhuset, Gustaf Vasa kyrka, kontor och annan 

stadsbebyggelse. 

Anläggningen av den nya stationen är logistiskt utmanande och kräver stor 

hänsyn till allmänheten, pågående verksamhet och trafik.  

Produktionen startade i februari 2022. Cirka 600 meter in i berget, i 

skärningsområdet mellan arbets- och servicetunneln, på 20 meters djup 

öppnades berget upp och NCC fortsätter att spränga ut för plattformsrum och 

spårtunnlar. 

Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö samt hållbarhet och arbetet kommer 

att bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet CEEQUAL. 

Exempel på utmaningar:  

• Logistisk och säkerhet. Anslutningstunneln är lång och smal och på 

arbetsplatsen är uppställningsytorna trånga. 

• Omgivningspåverkan. Det finns många känsliga byggnader och känslig 

verksamhet såsom sjukhus, laboratorier, företag, skolor, bostäder och 

ambulansinfart till sjukhuset. 

• De nya spåren ska passera Citybanan och Stockholms gröna 

tunnelbanelinje. Detta sker sommaren 2023. 

• De nya spåren ska ansluts till t-banestation Odenplan. Detta görs under ett 

sex-veckors stopp sommaren 2025. 

• Tunnelbanestationen byggs under den befintliga fastigheten Isotopen och 

under Karolinska Universitetssjukhuset 

• Vissa arbetsmoment medför brandrisk, vilket måste undvikas av både 

arbetsmiljöskäl och risk för Karolinska Sjukhuset som är en samhällskritisk 

verksamhet. 

• Intensiv trafiksituation med bilar, lastbilar, cyklister, fotgängare vid 

Karolinska Universitetssjukhuset/Solnavägen 

  

https://www.ncc.se/hallbarhet/certifieringar/
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Omfattning och fakta om NCC:S uppdrag 

• NCC kommer att överlämna en fullt färdig station med installationer, 13 

rulltrappor, 4 hissar, 2 snedbanehissar, inredning och konst. 

• Två plattformstunnlar samt en intilliggande servicetunnel byggs. 

• Spårtunnlar norr och söder om stationen ansluts till Gröna linjen vid 

Odenplan (längd ca 1350 m, inkl. station). 

• Vertikal- och rulltrappsschakt från plattformstunnlarna till biljetthallar 

med tillhörande entréer byggs. 

• Södra biljetthallen byggs i en befintlig fastighet vid Torsplan (1 entré), 

norra biljetthallen byggs under Solnavägen vid Karolinska Institutet och 

Universitetssjukhuset (3 entréer). 

• Tunnelarbeten utgår från arbetstunnel Hagastaden (byggd av SBT Sv 

AB). 

• Bergvolym: 187 370 m³ (184 072 m³), sprutbetongvolym: 11 000 m³, 

betongvolym: 10 610 m³. 

 

 


