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Tolv Stockholm –
en nöjesgalleria i världsklass
Europas största sportbar och bowling med undervattenstema.
Kurser i korvstoppning och äventyrsgolf bland Stockholms byggnader.
En 12 000 kvadratmeter stor nöjesgalleria finns nu mitt under Tele2 Arena.
Tolv Stockholm invigdes sista lördagen i oktober.
Tolvtusen kvadratmeter, tolv månader
om året, tolv timmar om dagen. Tolv
Stockholm tar Söderstaden ett steg närmare positionen som Stockholms självklara
evenemangs- och nöjesknutpunkt.
– Jag skulle beskriva Tolv Stockholm
som en nöjesdestination fast utan shopping,
säger Stefan Prucha, projektchef för Tolv
Stockholm.
Idén är att erbjuda mat, underhållning
och roliga saker att göra. Bakom gallerian
står Stockholms stad och SGA Fastigheter.
Två miljoner personer beräknas besöka
Tolv Stockholm varje år.

– Syftet är att höja evenemangsupplevelsen för besökare på väg till en konsert
eller en fotbollsmatch. Vi har dock skapat
ett så unikt koncept att vi räknar med att
få hit folk även när det inte är evenemang.
Speciellt söderortsbor tror vi kommer att
uppskatta Tolv Stockholm, säger Stefan
Prucha.
Underhållningen är anpassad för olika
åldrar och sträcker sig från att slänga
bowlingklot i hajgap, till en korvrestaurang
med korvstopparkurs och eget ölbryggeri.
Här finns också en italiensk restaurang
med sportprofil, en frozen yoghurt-bar,

Livsmedelscentrum
Slakthusområdets livsmedelscentrum
flyttar till moderna och anpassade
lokaler i Larsboda, Farsta.

Söderstadion
Idrottsarenan blir till kontor och
bostäder. 1800 arbetsplatser och
350-450 bostäder planeras.

en ekologisk matbar samt en ryskinspirerad deli. Den som vill kan även försöka slå
hole-in-one i Slottet, Kaknästornet och
Globen.
Tolv Stockholm slår även upp portarna
för nattklubben Solidaritet Arena. Stefan
Prucha berättar att lokalens läge gör att
boende i närheten inte kommer att störas.
Den 26 oktober invigdes Tolv Stockholm.
En av dem som var på plats var Caroline
Berholt, 29 år och boende vid Nynäsvägen.
Hon provade äventyrsgolfbanan och är
positiv till nytillskottet i Söderstaden,
inklusive nattklubben.
– Jag tycker att det känns jätteroligt.
Skönt att slippa att alltid åka över till
Söder och istället kunna dra ihop ett
gäng kompisar och klubba här i området,
säger hon. n

Parkering
Förstärkt parkeringsövervakning och nytt
garage i Tele2 Arena.

Vision Söderstaden 2030 omfattar
ett stort geografiskt område från
Skanstull i norr till Slakthusområdet
i söder. Ambitionen med
Söderstaden är att skapa en tätare
och mer blandad stadsmiljö som
kopplas ihop med omkringliggande
stadsdelar. Söderstaden består av
fyra olika delar med sinsemellan
olika karaktär.

Globenområdet
Här finns Hovet, Globen och
Tele2 Arena. Här ligger fokus på
nöje och sport, kultur, kontor och
handel. Arbetet påbörjades 2008
och i augusti
2013 invigdes
Tele2 Arena.

Parkering Söderstaden
Stockholm växer så det knakar
vilket innebär stora utmaningar
för trafiken. Detta ställer i sin tur
krav på Söderstaden som fungerar
som evenemangs- och nöjesknutpunkt. Stockholms stad satsar på
kollektivtrafik, cykelbanor och
bättre möjligheter att promenera.
Men hur jobbar staden egentligen
med parkering i Söderstaden?
Hanna Borg vid trafikkontoret
fick ordet.
”Vi har förstärkt parkeringsövervakningen
av närliggande gator vid större evenemang.
Vår förhoppning är att detta ska förhindra felparkeringar. Vi genomför även ett
arbete där vi förbättrar skyltningen och

gör det lättare att hitta fram till lämpliga
parkeringsplatser.
Det finns goda möjligheter att hitta en
parkeringsplats i de närbelägna garagen
till Globen och Tele2 Arena. Utmed Arenavägen finns det ca 2 500 garageplatser och
lördag 16 november invigdes arenans eget
garage. Garaget kommer att ha 650 platser
med in- och utfart direkt från Nynäsvägen.
Vi jobbar målinriktat med att besökare
vid event enkelt ska kunna hitta parkeringsplats utan att störa boende i området.
Staden vill dock alltid framhålla arenaområdets unika position med sex tunnelbanestationer på tre linjer samt tvärbana
och 40 busslinjer vid Gullmarsplan.
Möjligheten att åka kollektivt eller att cykla
är ofta det smidigaste alternativet.” n

Samråd 2014
om Slakthusområdet och
Södra Skanstull
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Detta är
Söderstaden

Slakthusområdet och Södra
Skanstull utvecklas till moderna
stadsdelar där bostäder blandas
med verksamheter av olika slag.
Nu är det snart dags för programsamråd i dessa områden.
Programsamråd är
en period när bl a
boende och verksamheter i och omkring
områdena bjuds in
att tycka till om hur
utvecklingen kan ske
på bästa sätt.

Slakthusområdet

Slakthusområdet
Nu startar arbetet med att utveckla
Slakthusområdet från ett renodlat
verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, handel och företagande samexisterar, i befintliga
och nya byggnader. Området
beräknas vara klart 2025.

Nytt livsmedelscentrum
i Larsboda

Södra Skanstull
Arbetet med planprogrammet för
ett utvecklat Skanstull är redan
igång. Målsättningen är att stärka
idrotten, skapa plats för nya bostäder,
arbetsplatser och utåtriktade verksamheter och förbättra gång- och
cykelstråken. År 2020 beräknas
förändringarna var klara.

Gullmarsplan och Nynäsvägen
Hjärtat i Söderstaden utvecklas
som nav för cyklister och fotgängare, bilar och kollektivtrafik.
Här planeras för en tätare stadsmiljö och starkare kopplingar mellan
omgivande stadsdelar. Plats
skapas även för fler bostäder och
arbetsplatser. Arbetet beräknas
starta 2020 och hålla på till 2030.

Söderstadion
I juni 2013 spelades den sista fotbollsmatchen på Söderstadion.
Stockholms stad planerar nu för
att använda tomten till att bygga
ett nytt, större kontorshus för sina
tekniska förvaltningar. Här kommer
det även att lämnas utrymme för
nya bostäder.
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En förutsättning för att
Slakthusområdet ska kunna
utvecklas till en blandad stadsdel
med bostäder är att många av de
livsmedelsföretag som idag ligger
i området flyttar till en ny plats.
Stockholms stad planerar därför för ett
nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta.
Moderna lokaler anpassade efter de olika
verksamheterna ska byggas för de företagare som lämnar Slakthusområdet.
Fastighetskontoret har gjort omfattande
utredningar för att identifiera verksamheternas behov.

– Vi har ett nära samarbete med livsmedelsföretagarna i nuvarande Slakthusområdet
och alla har tecknat en avsiktsförklaring
om att gå vidare. Även företagarna i Farsta
välkomnar utvecklingsmöjligheterna, säger
Sassan Sanjari projektledare vid fastighetskontoret.
De fördjupade utredningar som nu
pågår ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. Detta
inriktningsbeslut tas preliminärt under
sista kvartalet av 2014. Byggnationen av
lokaler i Larsboda är beräknade att starta
tidigast 2016. n

Historiska byggnader bevaras
I takt med att ett livsmedelscentrum
växer fram i Larsboda blir lokaler
i Slakthusområdet tomma. Dessa
lokaler ligger i många fall i kulturhistoriskt intressanta byggnader
som staden värnar om att bevara.
Fastighetskontoret har inlett en
utredning om hur just dessa

byggnader ska utvecklas till moderna
och attraktiva lokaler. Här utreds
även hur de på bästa sätt skall
användas på ett sätt som stärker
visionen om Slakthusområdet som
ett blandat och levande område
som tillvaratar sin historia inom
livsmedelstillverkning.
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Tele2 Arena, Globen, Hovet och Söderstadion 2013.

Söderstadion
blir till kontor
och bostäder
När Tele2 Arena i somras invigdes fanns det inte längre något behov av
Söderstadions fotbollsarena. Stockholms stad planerar istället att använda
området till att bygga nya kontor och bostäder. När idrottsarenan rivs
kommer utrymme skapas för uppskattningsvis 1800 arbetsplatser och
350-450 bostäder.
Stockholm växer och innerstaden utvidgas.
Genom att flytta ut verksamheter från
innerstaden skapas utrymme för bland
annat nya bostäder. Stockholms stad planerar därför att flytta sina förvaltningar i
Tekniska nämndhuset, på Kungsholmen,
till den plats där Söderstadion idag ligger.
Tekniska nämndhusets byggnad som
idag utgör arbetsplats åt 1200 tjänstemän
på bl.a. stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret är ofunktionell och håller inte
den moderna standard staden eftersträvar.
Genom flytten skapas mer ändamålsenliga lokaler men även fler arbetsplatser i
Söderort. Området där Söderstadion idag
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ligger har god tillgång till kommunikationer
och blir på så vis mycket lättillgänglig för
stockholmarna.
På platsen bedöms det även finnas möjlighet till att bygga 350-450 nya bostäder.
Mixen av kontor och bostäder är en viktig
del i Söderstadens vision att skapa en
blandad stad som lever alla tider på dygnet.
Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling
av Söderstadiontomten togs i kommunfullmäktige i juni och under våren 2014
ska en arkitekttävling om utformningen
av det nya kontorshuset genomföras.
Parallellt med detta kommer byggrätter för
bostäder att markanvisas. Därefter påbörjas detaljplanearbetet. n

Ett programsamråd för
Slakthusområdet var planerat till
hösten 2013. Det har dock krävts
mer omfattande utredningar
angående den framtida markanvändningen i Slakthusområdet
än vad Stockholms stad först
bedömde. Ett väl genomarbetat
underlag med genomförbara
förslag är av yttersta vikt vid stora
stadsutvecklingsprojekt, eftersom
det skapar bästa möjliga förutsättningar för kostnadseffektivitet
och minskade störningar längre
fram i projektet. Programsamrådet
för Slakthusområdet har därför
flyttats fram och planeras att
äga rum under första halvåret
2014. De första detaljplanerna för
området beräknas tas fram under
2015 och 2016. stockholm.se/
slakthusomradet

Södra Skanstull
Programarbete för Södra Skanstull
pågår under 2013-2014. Ett samråd
är planerat att äga rum första
halvåret 2014. Stockholms stad
beräknar att de första detaljplanerna för området tas fram under
2014-2015.
För mer information om Slakthusområdets och Södra Skanstulls
utveckling, vänligen besök
stockholm.se/sodra-skanstull
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Frasse säkrar
Söderstaden
Att veta vilken typ av publik som
kommer, att kunna området och
att ha koll på transporter. Det är
avgörande för en god säkerhet vid
arenaevenemang i Söderstaden.
Det menar polisinspektör Kjell ”Frasse”
Fransson som arbetar med säkerhet kring
event och arrangemang vid arenorna i
Söderstaden. Ena dagen kan han jobba med
en stor fotbollsmatch, nästa med en konsert
med rapparen Jay-Z.
– Det är framförallt sportevenemangen
som kan bli stökiga. Konserter vid Globen
och Tele2 Arena är egentligen inga orosmoment. Vi anpassar polisstyrkan efter
evenemanget och förbereder oss noga, säger
Kjell Fransson.
Med tanke på att evenemangen drar
mycket folk, krävs en hel del förberedelse
och samarbete med andra.
– Det handlar om att ha koll på

tiotusentals människor. Vi måste veta alltifrån hur arenabesökarna tar sig till och från
området, till om de har ätit eller inte innan
de kommer, säger Kjell Fransson.
Polisen lägger stor vikt vid att föra en
nära dialog med föreningar och arenaägare.
De får även in tips från allmänheten som
kan vara till hjälp när de arbetar med planeringen. Till slut har polisen en bra bild över
hur evenemangsdagen kommer att fortlöpa.
Tele2 Arena invigdes i slutet av augusti.
Kjell Fransson menar att det varit en relativt lugn start och ser ingen anledning till att
detta kommer att förändras.
Att närpolisstationen inom en snar
framtid flyttar från Västberga till Globen
bidrar till att beredskapen och tillgängligheten blir ännu bättre vid evenemang.
– Det kommer alltid finnas de som vill
ha bråk och stök, men så länge vi har gjort
vår läxa och är rätt bemannade ska det gå
smidigt, säger Kjell Fransson. n

Tele2 Arena vibrerar av fotbollssupportrarnas segerrop. Publiken
sjunger allsång tillsammans med
en av alla de världsartister som
kommer till Stockholm för att
uppträda på arenan. Samtidigt, på
våningen under, spelas äventyrsgolf bland Stockholms byggnader, en grupp människor är på
väg till korvstoppningskurs och
någon annan till den nyöppnade
nattklubben.
I augusti invigdes Tele2 Arena
och i oktober öppnade nöjegallerian Tolv Stockholm. Söderstaden
rör sig allt tydligare mot en position
som Stockholms evenemangs- och
nöjeknutpunkt.
Det är viktigt att hitta en balans
mellan stora nöjesevenemang,
tusentals nya bostäder och verksamheter samtidigt som småskalighet och kulturhistoriska
byggnader bevaras.
Söderstaden är på väg att
utvecklas till ett område där söder
om söder länkas samman med
Stockholms innerstad och blir alltmer tillgängligt för stockholmaren.
Stockholmsregionens planer på
utbyggt tunnelbanenät innebär
för Söderstaden en ännu bättre
kollektivtrafik i ett redan mycket
bra läge.
I vår kan du som stockholmare
vara med och tycka till om ditt
framtida Södra Skanstull och
Slakthusområde. De programsamråd som var planerade till 2013
har på grund av mer omfattande
utredningar senarelagts. Du kan
läsa mer om det i nyhetsbrevet
och informationen på vår hemsida
kommer fortsatt att uppdateras,
stockholm.se/soderstaden.
Med bästa hälsningar,
Gerd Comstedt
Projektledare
exploateringskontoret
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