Bilaga 4.2 - Uppföljning av
trygghetsinvestering

Error! Reference source not
found.Sida 1 (6)

Projektnamn

Platssamverkan Sergels torg

Geografisk plats
för investering

Sergels torg, Norrmalms Stadsdelsförvaltning
Eventuell kartbild.

Projektets mål
och syfte

Vision
Skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas.
Inriktningsmål
1. Sergels torg är en hel och ren plats där man känner sig
trygg.
2. Sergels torg är en välkomnande, vackert gestaltad,
inkluderande och interaktiv stadsmiljö som bjuder in alla
till att mötas, trivas och vistas.
3. På Sergels torg samverkar aktörer för att erbjuda
upplevelser och aktiviteter under stora delar av året.
4. Sergels torg är en välkänd plats och har en identitet som
hubb, samlingsplats och utgångspunkt för alla att uppleva
konst- kultur och aktiviteter, på- och i anslutning till torget.
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Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat
utifrån
investeringens
mål, syfte och
platsens behov
av
trygghetsskapan
de åtgärd

Med anledning av Covid 19- restritktioner har koncept och metodik
kring att aktivera platsen och samla människor och levandegöra
platsen inte kunnat genomföras i den mån som planerats.
Konst och gestaltning har dock genomförts i syfte att levandegöra
och skapa en identitetsförskjutning. Utifrån uppmärksamhet i sociala
medier bedöms att ett första steg på en lång resa att förändra bilden
av Sergels torg från en öppen drogscen till en öppen konst- och
kulturscen har tagits.
https://www.mitti.se/nyheter/nu-blir-sergels-torg-enkonstscen/reptli!V94umr0OtvdKc@uly66Sg/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=76
20407
https://www.dn.se/sthlm/overraskande-ljudkonst-och-actionpaintingpa-plattan/
https://www.dn.se/kultur/nobelmuseet-oppnar-24-timmarsutebiograf-pa-sergels-torg/
Vilka typer av möbler som är lämpliga för platsen och dess specifika
utmaningar har utretts och möbler inhandlats. Dessa har använts men
i mindre skala men har i sitt utförande och utifrån den rådande
situationen enbart vid fåtal tillfällen kunnat skapa den miljö och
trygghetsskapande situation som ansetts. T.ex. vid invigningen av
Kulturhuset Stadsteatern då möbler kunde kombineras med
aktiviteter och evenemang.
Såväl möbler och platsspecifikt projekterade och tillverkade
växtvagnar förväntas kunna skapa förutsättningar för vision och mål
2021. Så även det fundament och den stolpe som ska skapa
förutsättningar för spektakulära tak och ljusinstallationer åren framåt.

Beskrivning av
eventuella
avvikelser i
projektets
genomförande

Många lärdomar har gjorts under året. Lärdomar om vad som
fungerar för just Sergels torg, som är en utmanande plats där marken
lutar, belastning är begränsad och kraven på flexibilitet
kompromisslösa. Mer tid har därmed behövts kring att planera och
projektera för att möta behov av att möbler och objekt behöver ha
högsta klass för slitage men samtidigt kunna flyttas in och ut varje
dag. Belastningsutredningar och säkerhetsutredningar kring
komplexa tekniska objekt som den 11 meter höga stolpen med
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fundament för sommartak har varit mer omfattande än vad vi vid
ansökningstiden hade insikt om.
Beskrivning av
ekonomiskt utfall
och eventuell
avvikelse mot
kalkylerade
utgifter

Totalt har investeringsutgifterna under året uppgått till 582 tkr vilket
är lägre än budget. Utgifterna har fördelats enligt nedan;
Möbler 215 tkr
Fundament och stolpe 274 tkr
Växt- och aktivitetsvagnar 92 tkr
Pandemin gjorde att alternativa lösningar genomfördes med hänsyn
till restriktionerna vilket innebär att utgifterna skiljer sig något från
vad som budgeterades initialt. Projektering och beställning av
långsiktiga platsspecifika konstruktioner och möbler fick skjutas
fram med anledning av pandemin. Under året gjordes även lärdomar
om platsens specifika utmaningar och behov kring säkerhet som
föranledde ändringar och förseningar i projektering av konstruktioner
och möbler. De resterande 349 tkr önskas ombugeteras till år 2021
för att avsluta produktionen av växtvagn och fundament/stolpe.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.
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