
Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknut-
punkt, där ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen 
bidrar till att stärka hela Stockholmsregionens attraktivitet. Idrotts-, 
kultur- och nöjesevenemang ska samsas med etableringar inom handel, 
kontor och service. Samtidigt ska området också bli en attraktiv prome-
nadstad, där äldre bebyggelse samsas sida vid sida med nya bostäder.

Fyra delområden
Stadens arbete med Söderstaden är uppdelat i fyra delområden: Globen-
området, Slakthusområdet, Gullmarsplan/Nynäsvägen och Södra  
Skanstull. Det hundraåriga Slakthusområdet har en unik karaktär och  
en helt egen identitet. Den industriella miljön, ursprungligen byggd  
för storskalig köttproduktion, har visat sig passa en brokig skara små-
skaliga verksamheter.

I planen för Slakthusområdet ryms cirka 4 000 bostäder, en lång rad 
verksamheter och nya offentliga mötesplatser. Tanken är att området ska 
vara tätt och tydligt storstadsmässigt med stora variationer i utformning 
och material. Bostäder, kontor, verksamheter, restauranger och handel 
ska samsas sida vid sida och förstärka den kontrastrika atmosfären. 
I området planeras för flera större och mindre parker, grönskande tak, 
gröna stråk och trädplanteringar. Det ska det vara enkelt att cykla, gå 
och resa kollektivt i området. 

I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format så ska 
Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat-, kultur- och stadsmiljöupp-
levelser.

De övergripande målen för Slakthus- 
området är att:
→ bevara och förstärka kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
→ tillvarata områdets tradition och historik genom utveckling av publika 

verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang
→ komplettera med en högkvalitativ och varierad ny bebyggelse för 

bostäder i olika upplåtelseformer, arbetsplatser och service
→ ny bebyggelse utformas med inspiration från platsens kvaliteter
→ skapa nya högkvalitativa parker och torg samt naturliga kopplingar 

till omgivande stadsdelar.

År 2010 godkände kommunfullmäktige Vision Söderstaden 2030 som 
omfattar ett stort geografiskt område från Skanstull i norr till Slakthus
området i söder. Målet är att skapa en tätare, mer mångfunktionell  
stadsmiljö som länkas samman med omkringliggande stadsdelar. 

SLAKTHUSOMRÅDET

En del av Söderstaden

Söderstaden ska  
fungera som  

Stockholms evenemangs 
och nöjesknutpunkt  
och vara en attraktiv  
promenadstad.

VÄND



46 hektar stort område  

4 000 bostäder 

10 000 arbetsplatser

1 idrottshall 1 grundskola 1 gymnasieskola 

70 förskoleavdelningar 

90 000 kvadratmeter bevarade  
verksamhetslokaler

90 000 kvadratmeter nya kontor 

40 000  kvadratmeter nya lokaler 
för handel, restauranger och service 

4 parker  3 torg  

5 kilometer cykelbanor

Allt detta beräknas stå klart 
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i korthet
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