
SLAKTHUSOMRÅDET
Detaljplan för etapp 1 
Bostäder, skola och idrottshall

Inom etapp 1 föreslås två parker, Naturparken i väst och en 
stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras några mindre så 
kallade fickparker i kvarteren. 

Etappen omfattar även förlängning av Hallvägen till Enskede- 
vägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan 
Diagonalen möjliggöras. De båda gatorna är viktiga för att 
koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stads- 
delar.

Planförslaget har tagits fram tillsammans med de byggaktörer 
som presenteras på mittuppslaget. Principer för arkitektur finns 
sammanställda i ett gestaltningsprogram och för parker, torg 
och gator i ett kvalitetsprogram.

Samrådsförslaget omfattar ca 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), 
tre förskolor, kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den  
utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Detaljplanen 
säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med 
ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.
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VÄND

”            Planen möjliggör  
            ett långsiktigt  
bevarande och ny 
användning av fyra av de 
befintliga äldre byggna-
derna anpassat till dess 
kulturhistoriska värden.

SLAKTHUSOMRÅDET - ETAPP 1

I korthet
UNGEFÄRLIGA SIFFROR

900  
bostäder

24 000
kvadratmeter kontor,
handel och service

1 grundskola för 

900 elever

15
förskoleavdelningar

2 parker  

4 fickparker

1 idrottshall

Visionsbild på nya parken Fållan med Naturparken i 
bakgrunden. Illustration Nyréns Arkitektkontor.
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Kvarter F, I och J 
Lokaler, kontor eller skola

Kvarteren omfattar två befintliga före 
detta marknadshallar och ett före detta 
stall om 6 300-9 100 m2 från 1912. 
Byggnaderna som ligger kring parken 
Fållan bevaras och utvecklas för nya 
verksamheter. En mindre ny byggnad 
planeras. 

Kvarter P 
Mobilitetshus

Under skolbyggnaden och skolgår-
den planeras ett mobilitetshus med 
parkering för bil och cykel samt för 
mobilitetstjänster som bilpool och 
leveransskåp. 

Kvarter L 
Bostäder, lokaler och fickpark

Ett bostadskvarter planeras med ca 
170 lägenheter och ca 250 m2 loka-
ler. De högre husen har upp till åtta 
våningar och kompletteras med låga 
stadsradhus. Takterrasser, balkonger, 
gård och fickpark möjliggör ute- 
vistelse.

Kvarter H 
Forskarbostäder och lokaler

Ett bostadskvarter planeras med ca 75 
forskarbostäder och ca 200 m2  lokaler 
i bottenvåningen. En gemensam ute-
miljö för de boende planeras på taket.

Kvarter K 
Studentbostäder, förskola och 
idrottshall

I kvarteret planeras ca 170 student-
bostäder, en förskola med fem av-
delningar och en fullstor idrottshall. 
Idrottshallen ska vara halvt nedsänkt 
så att förskolan och bostäderna kan 
nyttja hallens tak som gård. 

Kvarter R 
Bostäder, förskola och lokaler

I kvarteret planeras ca 125 lägenheter, 
en förskola med fem avdelningar och 
ca 1 400 m2 lokaler i bottenvåningen. 
Mitt i kvarteret föreslås en mötesplats, 
en mobilitetspaviljong med gemen-
samma funktioner för kvarteret.

Kvarter P  
Skola 

En grundskola planeras för 900 elever 
i årskurs F-9 med tillhörande skol-
gård. På skolgården föreslås en bred 
trappa och en allé med planteringar 
som bildar områden för olika åldrar. 

Kvarter M 
Bostäder, lokaler och fickpark

Ett bostadskvarter planeras med ca 
130 lägenheter och ca 300 m2 lokaler. 
Synliga gårdar och gröna väggar 
bidrar med växtlighet till stads-
rummet.

Kvarter N  
Bostäder, lokaler och förskola

Förslaget för kvarteret består av fyra 
hus med ca 130 lägenheter, ca 600 m2 

lokaler och en förskola med fem 
avdelningar i två plan. Skärmtak på 
bottenvåningen tar inspiration från 
dagens Slakthusområde. 

Kvarter O  
Kontor, lokaler och fickpark

I en tillbyggnad till befintlig maga-
sinsbyggnad planeras ca 10 000 m2 

kontor. I bottenvåningen planeras 
handel och möjlighet till restauranger 
eller annan verksamhet.

Kvarter Q  
Bostäder, lokaler och fickpark

Ett bostadskvarter planeras med ca 
100 lägenheter och ca 550 m2 lokaler. 
Två byggnader har sju våningsplan 
och gemensamma takterrasser. Mellan 
de högre husen planeras stadsradhus. 
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Slakthusgränds förlängning
Slakthusgränds förlängning är en av 
två gator som planeras få parkkarak-
tär. Gatan är bilfri och har plats för 
träd, lek, aktiviteter och uteservering-
ar. Det gröna gaturummet knyter ihop 
områdets parker och fungerar som ett 
sammankopplande aktivitetsstråk.
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Kvartersgräns
Gräns för detaljplan 1 i Slakthusområdet

Kv. F, I och J:  Atrium Ljungberg AB
Kv. H och K:  Svenska studenthus och Idrottsförvaltningen
Kv. L:  Fastsam
Kv. M:  Svenska hem i Bromma
Kv. N:  LaTerre 
Kv. O:  Atrium Ljungberg AB
Kv. P:  SISAB och Stockholm parkering
Kv. Q:  Åke Sundvall
Kv. R:  Primula

Illustrationsplans: Nyrén Arkitektkontor


