Vill du veta mer om projektet?
Läs mer på stockholm.se/sergelstorg
Om du har frågor eller synpunkter
är du välkommen att kontakta oss på
trafikkontoret@stockholm.se
Vill du veta mer om andra aktuella
byggen i Stockholm så hänvisar vi dig
till bygg.stockholm.se
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Nu renoverar vi
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Efter femtio år av demonstrationer,
kulturarrangemang, studentupptåg
och en ständig ström av bilar och
bussar är det dags att ge
Sergels Torg med omgivande
gator en välförtjänt
upprustning. Nu byter vi
tätskikt och förstärker
konstruktionen för att
Stockholms hjärta ska hålla
minst lika länge till.
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Höst 2014 – vår 2015
Vår – höst 2015

Varför?

Sommar – vinter 2015

Gatorna i området är byggda
som ett stort däck och därunder
ligger delar av Plattan,
Sergelgången, butiker, lager
och mycket annat. Nu har det
stora däcket börjat läcka
på sina håll, och tätskiktet
som ligger i gatan –
det som fungerar
som ett tak – måste
bytas ut. Vi behöver
också förstärka
konstruktionerna i
området.

Höst 2015 – sommar 2016

Vår – sommar 2015
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Vinter – sommar 2016
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Sommar – höst 2016
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Vinter – vår 2017
Vår – sommar 2017
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Sommar – vinter 2017
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April 2015
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Avslutat arbete

Vi byter tätskikt och förstärker konstruktionen på
Sergels Torg med omgivande gator, bland annat
Klarabergsgatan och Hamngatan. Det handlar
om ett område på 31 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär sex fotbollsplaner. När det är färdigt kommer du inte att märka någon stor skillnad
mot idag. Vi ska inte ändra gestaltningen i området. Vi renoverar för att Sergels Torg ska hålla för
framtidens växande Stockholm.

Glasobelisken
Mitt i Sergelfontänen
står glasobelisken, eller
KristallVertikalAccent som
den egentligen heter. I
projekt Sergels Torg ingår
också att renovera och
installera ny belysning i den.

Ett tjugotal etapper
Projektet är uppdelat i mindre etapper som du ser på
tidplanen här intill. Det gör
att vi slipper stänga av hela
området under byggtiden.
Varje etapp består av två
skeden, ett intill fasad och
ett ute i gatan.

När?
Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och
ska vara klara 2018. Då är Sergels Torg och
Stockholms hjärta redo för minst femtio år till.

Påverkan på omgivningen
Du som bor, arbetar eller passerar nära våra
arbetsområden kan påverkas av buller från renoveringsarbetena. Vi sätter upp bullerskärmar
och tält med isolerande duk kring våra arbetsområden för att dämpa bullret. Vi har också ett
kontrollprogram med riktvärden för buller och
vi gör dagliga ljudmätningar.
Under projektets gång behöver vi i perioder
göra trafikomläggningar, till exempel genom
att minska ned antalet körbanor. Du hittar
aktuell trafikinformation på trafiken.nu. Vissa
busslinjer behöver läggas om och för Spårvagn
linje 7 blir Kungsträdgården tillfällig ändhållplats fram till 2018 då man planerar att förlänga
spårvägen till Klarabergsgatan. Om du vill se
hur din resa med kollektivtrafiken påverkas
hänvisar vi dig till reseplaneraren på sl.se. Som
gående kan du märka av omläggningar av
gångpassagerna vid arbetsområdena, men det
är alltid möjligt att ta sig fram genom området.

