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Kärrtorps centrum rustas upp

Arbetet innebär att busstorget, större 
delen av Kärrtorpsplan och trappan mot 
Lågskärsvägen stängs av som arbets- 
område. Busshållplatserna har flyttats 
från busstorget till Lågskärsvägen, norr 
om centrumet. Cykelställen på torget har 
också tagits ur bruk och nya provi- 
soriska cykelställ har ställts ut i kors- 
ningen Kärrtorpsvägen och Holmö- 
gaddsvägen. 

Tillgängliga gångvägar
Upprustningen av centrum innebär att 
några av entréerna in till torget stängs 
av under perioder. Orange markering på 
kartan nedan visar tillgängliga gångvägar 
till och från torget. Alla butiker och 
verksamheter i centrum har öppet som 
vanligt. Entréer till butiker, bostadshus 
och tunnelbanestationen kommer vara 
tillgängliga under hela byggtiden. 
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Kärrtorp växer och i samband med att nya bostäder byggs rustar staden upp Kärrtorpsplan, 
busstorget och anslutande gångvägar. Arbetet påbörjades i januari 2020 och planeras vara 
klart till sommaren 2021.

Nya Kärrtorps centrum 
Så blir centrumet när det är klart!
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Busshållplatser har flyttats 
till Lågskärsvägen.

Provisoriska cykelställ i 
korsningen Kärrtorpsvägen 
och Holmögaddsvägen. 

Tillgängliga gångvägar till 
och från torget. 

Avstängt arbetsområde.

Ytan planeras att öppnas 
så snart den nya trappan är 
färdigställd.

Kommande arbeten
Under våren och sommaren fortsätter 
vi med markarbeten på busstorget och 
Kärrtorpsplan. Samtidigt startar arbetet 
med den nya muren och trappan mot 
Lågskärsvägen. Den befintliga trappan 
och muren monteras ner, därefter utförs 
markarbeten innan byggnation av den nya 
muren kan starta. Stenen från befintlig 
mur kommer att sparas och återanvändas. 
Byggnationen av trappan är prioriterad så 
att den ska kunna öppnas så snart det är 
möjligt.

Vi tänker på din säkerhet
Arbetsområdet  kommer att ändras under 
arbetets gång. Det är viktigt att du som 
vistas i området respekterar avstängning- 
ar och följer hänvisningar på plats.

Vill du veta mer?

Den senaste informationen om 
pågående och planerade arbeten 
finns på: 

växer.stockholm/kärrtorpscentrum

Konsten i centrum

De konstverk som tidigare funnits
på torget har monterats ner och 
förvarats. De kommer återplacer- 
as på samma platser när torget är 
klart. 

I samverkan med Stockholm 
konst kommer även nya konstverk 
placeras under tunnelbanebro-
arna och på torget.
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Illustrationsplan: Nyréns Arkitektkontor

Nya Kärrtorps centrum

Vid upprustningen ska centrumets kar- 
aktär bevaras och den tidstypiska 50- 
talskänslan behållas och förstärkas. Träd- 
en, dammen och stenbeläggningen utgör 
grunden i utformningen när nya mötes-
platser skapas och tillgängliggörs. Torget 
kommer få fler soliga sittplatser och mer 
grönska. Under tunnelbanebroarna plac- 
eras gungor, ny konst och bättre belys- 
ning.

Målet är ett levande och trivsamt centrum 
som är attraktivt för verksamheter och 
fungerar som en mötesplats för boende 
och besökare. 

Förtorget i korsningen Söderarms-
vägen och Kärrtorpsvägen rustas upp 
och får nya planteringar. 

Trappan mot Lågskärsvägen bredd- 
as och får en ramp för att bli mer till-
gänglig. Stenen från den befintliga 
muren sparas och återanvänds.

Kärrtorpsplan rustas upp och utveck-
las. Träden som ramar in torgytan 
behålls och får nya växtbäddar, sitt- 
platser tillförs på flera ställen och 
torget kompletteras med mer grönska 
och blommor.  

Ytan under broarna får ny belysning 
och gungställning. Här placeras även 
ett nytt konstverk. Stödmuren längs 
Kärrtorpsvägen flyttas ut för att  
möjliggöra fler cykelplatser och en 
bred trappa anläggs mot busstorget. 

Busstorget flyttas cirka 10 meter väs-
terut. Ytan i mitten av busstorget an- 
vänds för parkering och nya träd plant- 
eras.  

Gångvägen  får delvis en ny sträck- 
ning och avslutas med en ny entré- 
plats i korsningen Kärrtorpsvägen 
och Vikstensvägen. Gångvägen ingår 
inte i pågående entreprenad, dessa 
arbeten kommer att utföras i ett 
senare skede. 

Visionbild. Nyréns Arkitektkontor

Visionbild. Nyréns Arkitektkontor

Kontakt:  
Linnea Elfving, kommunikatör
e-post: linnea.elfving@stockholm.se

Läs mer på projektets webbsida: 
växer.stockholm/kärrtorpscentrum
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