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Projektets vision är att säkerställa och vidareutveckla Östermalms 
saluhalls position som en matdestination med en betydande roll 
för Stockholm, Sverige och Skandinavien. Östermalms saluhall ska 
erbjuda en äkta matupplevelse som står för inspiration, kvalitet 
och kulinariskt expertkunnande.

Projektet har följande mål:
•	 Östermalms saluhall ska uppfylla aktuella och kända framtida  

myndighetskrav: BBR (Boverkets byggregler), arbetsmiljökrav 
enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling),  
livsmedelshantering samt energi- och miljökrav.

•	 Tillgängligheten ska förbättras.
•	 Brandsäkerhets- och utrymmesfunktioner ska förbättras.
•	 Med nya energisnåla installationer ska energiåtgången och 

den långsiktiga miljöpåverkan minskas.
•	 Kulturvärden ska bevaras.
•	 Det kommersiella konceptet ska utvecklas.
•	 Brist på lager- och personalutrymmen ska åtgärdas.
•	 Frigöra huvudentrén från transporter i syfte att öka säkerheten.
•	 Hantering av varuleveranser ska effektiviseras med en  

tillfredsställande lösning för angöring, inlastning,  
varumottagning och distribution i fastigheten.

•	 Sophanteringen ska rationaliseras med nya och förbättrade 
tekniska system samt bättre planerade ytor, som ger utrymme 
för en utökning av nuvarande verksamheter.

•	 Förutsättningar ska skapas för ökad yteffektivitet och  
produktivitet.

•	 Fastigheterna ska på sikt ge ett positivt resultat.
•	 För att möjligöra fortsatt handel under ombyggnaden ska 

handlarna i saluhallen flytta till en tillfällig saluhall på  
Östermalmstorg.
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