
T+E Arkitekter utvecklar 
Arenastaden
Arenastaden i Solna är ett av Sveriges hetaste byggområden just nu. Så när 
arkitektbyrån T+E Arkitekter fick i uppdrag att utveckla ett nytt kontorshus 
där var det stor glädje på kontoret.
Samtidigt ställdes man inför en unik situation; att fortsätta ett designarbete 
och utveckla en BIM-modell som en annan arkitektbyrå hade påbörjat.

n Tänk dig att du ärver ett textmanus och får i uppgift 
att skriva klart någon annans bok. Då förstår du kanske 
något av T+Es tuffa utmaning. När T+E kom in i bilden, 
hade en branschkollega redan designat huset och börjat 
modellera i 3D.

Det gjorde dock inte uppgiften lättare, i praktiken blev 
det snarare det omvända. När modellen bygger på någon 
annans strukturer, antaganden och tankar blir det en rejäl 
utmaning att förstå hur och varför det ser ut just som det gör. 

Lång erfarenhet av projektledning i bygghandlings-

skede var en del av lösningen för T+E. En annan var stöd 
från AEC. 

– Den stora utmaningen har varit att förstå hur våra 
arkitektkollegor tänkt. Även om modellen innehåller 
mängder av information finns det saker som vi inte kunde 
utläsa. Hade vi varit med tidigare och haft hela bakgrun-
den hade vi sluppit att undersöka och räkna på saker igen, 
säger Smajo Stender, CAD-ansvarig för projektet på T+E 
Arkitekter.



Första stora projektet i Revit 
Modellen är gjord i Revit, ett 3D-program som T+E 
Arkitekter inte tidigare arbetat så mycket i. Det gjorde ut-
maningen än större och T+E insåg snabbt att man behövde 
stöd. Med dagens pressade tidplaner för byggprojekt finns 
inte utrymme att chansa och testa sig fram.

– När man jobbar i nya program vill man bara att det 
ska funka så att man kan jobba direkt. Därför tog vi hjälp 
av AEC, säger Smajo.

Personliga mötet viktigt 
Samarbetet innebär att AEC bidragit med projektstöd 
för att T+E Arkitekters arbete i Revit ska flyta smidigt. 
En del av stödet har skett på distans – det går utmärkt 
att koppla upp sig och lösa frågor över telefon eller via 
länk. Men trots tekniska lösningar och möjligheter är det 
personliga mötet fortfarande viktigt:

– Det underlättar att kunna bolla och diskutera saker 
direkt på plats. Därför har jag varit på plats hos T+E en 
dag i veckan då vi löst en del av de frågor och problem 
som uppkommit. De fick snabbt ökat självförtroende och 
tog sig självmant an allt svårare frågor, säger Kristofer 
Martell på AEC.

Pålning som kunde gått snett 
I det åtta våningar höga kontorshuset kommer bland an-
nat Svenska Spel att flytta in. Byggnaden ligger granne 
med gigantiska shoppingcentrumet Mall of Scandinavia 
och bara 160 meter från Friends Arena. Byggnadernas 
placering är minutiöst planerade för att optimera mark-
användningen. Det var därför med stor bestörtning som 
Smajo Stender en fredagseftermiddag upptäckte att hela 
byggnaden var felplacerad. Redan på måndagen skulle 
pålarna sättas i marken. 

– Jag blev väldigt stressad när jag kontrollerade bygg-
nadens placering och såg att hela huset låg 1,5 meter fel. 
Det hade blivit enorma konsekvenser om pålarna slagits 
ner på fel plats, men Kristofer och jag jobbade tillsammans 
hela söndagen och på måndag morgon var problemet löst. 
Viljan hos AEC att ställa upp med stöd när det verkli-
gen behövs är givetvis något jag uppskattar, säger Smajo 
Stender.

Nu är pålarna inte bara på plats – utan på rätt plats. Till 
hösten kommer byggnaden att resa sig i skyn och för T+E 
Arkitekter är den mest arbetsintensiva fasen över – men 
kontorets engagemang i utvecklingen av Arenastaden 
fortsätter i andra projekt. n 
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