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Söderstadens huvudprojektledare
blickar tillbaka på år 2022

– Under det gångna året har vi nått
flera milstolpar i Slakthusområdet.
Detaljplanen för tunnelbanekvarteret
2D i området vann laga kraft under
våren. Det innebär att Förvaltning
för utbyggd tunnelbana, FUT, nu
kommer påbörja sitt arbete både
under och över mark vid norra
entrén i området. Läs mer här 
Läs om nya tunnelbanan 
 
Marksänkning klar 
– Vi har också slutfört ett stort för-
beredande arbete, att sänka marken
i den sydöstra delen av området.
Skanska har schaktat sten- och
jordmassor på uppåt 400 000 ton,
vilket har föregåtts av en hel del
sprängningar.

Fossilfri entreprenad 
– I november startade vi en ny
entreprenad för att bygga ut nya gator
och ledningar i den västra delen av
Slakthusområdet. Vi bedriver det
projektet som en fossilfri entreprenad i
samarbete med Skanska och Volvo
Construction Equipment. Läs mer här 

Vi vill passa på att tacka för tålamodet
med de störningar som projektet
medför och även tacka alla våra
samarbetspartner som bidrar till
utvecklingen av detta spännande
stadsutvecklingsprojekt.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och
gott nytt år!

Nytt liv i slakthushallarna

Under våren 2023 väcks slakthus-
hallarna till liv med restauranger,
barer och bageri. 2024 flyttar även
kultur- och konsertarenan Fållan in i
permanenta lokaler. 
– Kockduon Adam och Albin öppnar
sin största restaurang hittills. I sam-
ma hus slår lyssningsbaren Hosoi
upp dörrarna till en ny restaurang,
samtidigt som Stockholm Roast,
utöver sitt befintliga kafferosteri
öppnar restaurang, vinbar och
bageri. I väntan på att Fållan flyttar
in kommer den ikoniska
Förbindelsehallen att användas som
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sommarscen för olika evenemang,
säger Maria Hammarsten, affärs-
utvecklare på Atrium Ljungberg.

 

Etapp 1 drar igång i Slakthusområdet

Nu är spaden i backen för den första
etappen i Slakthusområdet.  
– Vi är i gång med att bygga ut den
nya gatustrukturen och vi kommer
under de närmsta åren kunna se hur
den nya kvartersindelningen och så
småningom den nya bebyggelsen ta
form, säger Emma Kölborg,
delprojektledare i Stockholms stad.
De första bostadshusen ska
inrymma 170 nya studentbostäder
och 75 forskarbostäder. Byggstart är
2024.

Läs mer här

 

Film - Parker, gator och torg 
Vad tar vi med från historien och vad tillför
vi för nytt? Stockholms stads landskaps-
arkitekt Agneta Schill berättar om Slakthus-
områdets kommande parker, gator och torg.

Se filmen här

Film – Målbild för nya Slakthusområdet  
Söderstadens huvudprojektledare Fredrik
Wallin och samordnande stadsplanerare
Lovisa Kihlborg berättar hur nya
Slakthusområdet ska bli. 

Se filmen här

 

Hallvägen stängs av i etapper över lång tid 
Nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och sopsug ska läggas under
vägen och arbetet beräknas vara helt klart år 2027. Efter årsskiftet påbörjas
rivningsarbetet av ytterligare tre byggnader i området.
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Läs mer här

Vad lockar till besök i
Slakthusområdet i framtiden?  
Besökare har tyckt till om hur
områdets historia bäst bevaras och
vad som kan locka dem dit i
framtiden.
 
Läs mer här

Trafikutredningar pågår för Gullmarsplan 
Inom projektet Gullmarsplan-Nynäsvägen fortsätter arbetet med trafikutredningar
om Gullmarsplan som bytespunkt mellan buss, lokalbana och tunnelbana. Under
tiden rustas området upp kring torget och breddning av gång- och cykelbanor
längs Johanneshovsvägen.

Läs mer här
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