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Upphöjd korsning ger säkrare 
möte mellan bil, gång och cykel.

Ny cykelbana möjliggör 
cykling från Torsgatan 
till Upplandsgatan. 

Nytt cykelfält

Upphöjd korsning ger säkrare 
möte mellan bil, gång och cykel.

• Ny cykelbana, 2,25 m bred. Här fanns tidigare 
endast cykelfält.

• Separering av busshållplats och gångbana.
Kvarter Lagern

• Bredare gångbana, tidigare 3,3 meter nu 5,9 
meter.

• Mer än dubbelt så bred cykelbana, från 1,2 
meter till 2,25 meter bred.

• Nya träd i nya växtbäddar.

• Ny möblering med cykelställ, soffor och 
skräpkorgar. 

2 meter bredare övergångsställe.

3 meter bredare övergångsställe 
över Vasagatan och 1 meter bredare 
övergångsställe över Mäster 
Samuelsgatan.

Kvarter Boken

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta 
kvarter har det tidigare inte stått några 
träd.

• Bredare gångbana, tidigare 3,5 meter nu 
upp till 6,2 meter bred.

• Tidigare cykelfält har blivit cykelbana, 2,25 
meter. 

• Ny möblering med cykelställ och soffa. 

Kvarter Pilen

• Bredare gångbana, tidigare 
6,25 meter nu 6,7 meter. 

• Tidigare cykelfält har blivit 
cykelbana 2,25 meter. 

• 3 nya tillgängliga soffor där 
det tidigare inte funnits någon 
möblering. 

• Nya träd i nya växtbäddar. 

Kvarter Blåmannen

• Ny busshållplats 

• Bredare gångbana, tidigare 6,4 
meter nu cirka 7,3 meter.

• Ny bredare cykelbana, tidigare 1,4 
meter nu 2,25 meter. 

Kvarter Hasseln

• Ny cykelbana 2,25 meter. Här fanns tidigare 
endast cykelfält. 

Kvarter Klockan

Upprustad entré till kollektiv- 
trafi k med ny markbeläggning 
och en mer tillgänglig soffa. 

En in- och utfart för 
taxi stängd för en 
säkrare trafi klösning. Ny 
genomgående gång- och 
cykelbana. 

Utfart för bilar stängd för en säkrare 
trafi klösning. Ny genomgående gång- och 
cykelbana. 

Bredare gångbana, tidigare 6,3 meter nu 
7,8 meter.

Ny genomgående gång- och cykelbana.

Cirka 1 meter bredare övergångsställen.

Kvarter Läraren

• Ny cykelbana, 
2,25 meter bred. 
Här fanns tidigare 
endast cykelfält.

Kvarter Aulan

• Ny cykelbana, 2,25 meter bred. Här 
fanns tidigare endast cykelfält.

Kvarter Mentorn

• Ny och bredare cykelbana, tidigare 1,4 meter nu 2,25 meter. 

• Tydligare och bredare skyddsremsa mellan bilparkering och 
cykelbana.

Kvarter Pennfäktaren

•  Bredare gångbana, tidigare 7 meter nu cirka 8,5 
meter samt ytterligare 3,25 meter hållplatsområde. 

•   Ny busshållplats 

•   Ny cykelbana 2,25 meter. Här fanns tidigare 
endast cykelfält. 

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta kvarter 
har det tidigare inte stått några träd. 

• Ny möblering med cykelställ, soffor och 
skräpkorgar.

• Nya träd i nya växtbäddar. 

• 6 nya tillgängliga soffor längs 
fasad där det tidigare inte funnits 
någon möblering.

Bredare gångbanor och ny gestaltning
Vasagatan är en av de gator i city med fl est 
gående. Nya Vasagatan har nu cirka 3 400 
kvadratmeter mer ytor med gångbanor. Nu har 
alla gående mer plats att passera, ta en paus 
och vistas på gatan.

Nya cykelbanor och cykelfält
Vasagatan, Norra Bantorget, Östra 
Järnvägsgatan och Vasaplan har fått 
sammanhängande cykelbanor av bra standard 
enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett 
cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken 
med Torsgatan och är en central länk i det 
regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och 
cykeltrafi k är separerade från varandra i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Nya och fl er träd
Nya Vasagatan har fått nya och fl er träd längs 
gatan. Totalt planteras 67 nya träd (de sista 12 
planteras hösten 2022). 

Nya växtbäddar
Alla de 67 nya träden har fått nya växtbäddar. 
Träden får därigenom bättre förutsättningar 
att växa och växtbäddarna tar även hand om 
mycket av gatans vatten när det regnar, något 
som avlastar ledningssystemet för dagvatten.

Ny belysning
Från korsningen vid Olof Palmes gata fram till 
Tegelbacken fi nns ny linspänd belysning samt 
nya belysningsstolpar mellan träden. Detta ger 
en förbättrad gatubelysning och bidrar till ökad 
trygghet. 

Nya möbler och fl er sittplatser
Vasagatan har fått nya och fl er sittplatser och 
cykelställ. Totalt är det 35 nya sittbänkar varav 
en långbänk. På fl era ställen har gångbanan 
breddats upp till platser för vistelse och inte 
bara passage.

Bättre tillgänglighet
Tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar på Vasagatan har 
förbättrats genom anpassning av entréer och 
övergångsställen och fl er sittplatser längs med 
gatan. 

Hela Vasagatan har även fått cirka 440 meter 
nytt ledstråk som komplement till naturliga 
ledstråk, som till exempel fasader och 
kantstenar.

Ny markvärme
I gångbanan längs Vasagatan är det förberett 
för ny markvärme. Detta förbättrar gångbanans 
framkomlighet under vintertid.

El och datafi ber
I samband med att gatan byggts om har även 
nya ledningar för el och fi ber lagts under 
marken.
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Cirka 2 meter bredare 
övergångsställen.

Centralplan

• 2 nya tillgängliga soffor där det tidigare 
inte funnits någon möblering. 

• Nya träd i nya växtbäddar.

Centralplan

• Nya träd i nya växtbäddar.

• 7 nya tillgängliga soffor där det tidigare 
inte funnits någon möblering.  

Vasagatan har rustats upp

Kvarter Pennfäktaren

• Bredare gångbana, tidigare 5 meter nu 7 
meter. 

• Ny bredare cykelbana, tidigare 1,5 meter 
nu 2,25 meter.

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta 
kvarter har det tidigare inte stått några 
träd. 

• Ny möblering med cykelställ, soffa och 
skräpkorgar. 

Kvarter Pennfäktaren

• Bredare gångbana, tidigare 3 meter 
nu 3,6 meter. 

• Ny cykelbana 2,25 meter. Här fanns 
tidigare endast cykelfält.

Kvarter Pennfäktaren

• Bredare gångbana, tidigare 2,8 meter nu 
7, 25 meter samt ytterligare 2,45 meter 
angöringsyta. 

• Ny cykelbana 2,25 meter. Här fanns tidigare 
endast cykelfält. 

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta 
kvarter har det tidigare inte funnits några 
träd. 

• Ny möblering med cykelställ.

Kvarter Orgelpipan

• Bredare gångbana, tidigare 4,8 
meter nu 6,8 meter. 

• Ny cykelbana 2,25 meter. Här 
fanns tidigare endast cykelfält. 

• Nya träd i nya växtbäddar. 
Längs detta kvarter har det 
tidigare inte funnits några träd. 

• Ny möblering med cykelställ 
och soffa. 

Kvarter Orgelpipan

• Ny platsbildning med en 13 meter lång 
soffa utanför entré till kollektivtrafi k. 

• Bredare gångbana, tidigare 4 meter 
nu 6 meter. Ny cykelbana 2,25 meter. 
Här fanns tidigare endast cykelfält. 

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs 
detta kvarter har det tidigare inte 
funnits några träd.

• Ny möblering med cykelställ och 
skräpkorgar.

Kvarter Uggleborg

• Bredare gångbana, tidigare 4,8 meter nu 7 meter. 

• Ny cykelbana, 2,25 meter. Här fanns tidigare endast cykelfält.

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta kvarter har det tidigare inte 
funnits några träd. 

• Nya tillgängliga soffor där det tidigare inte funnits några. 

• Ny möblering med cykelställ och soffor. 

Järnvägsparken

• Ny cykelbana, 2,25 meter. Här fanns tidigare 
endast cykelfält. 

• Ny avstigningshållplats med en förbättrad 
trafi klösning. Cyklar kör säkrare på cykelbanan. 

Justerad utformning på 
övergångsställe och cykelpassage ger 
bättre framkomlighet och säkerhet 
för gående och cyklister. 

Kvarter Snäckan

• Bredare gångbana, tidigare 5 meter nu 7 
meter. 

• Bredare cykelbana, tidigare 1,45 meter nu 3 
meter. 

• Nya träd i nya växtbäddar. Längs detta 
kvarter har det tidigare inte funnits några 
träd. 

• Ny möblering med cykelställ och soffor. 

Kvarter Fyrfotan
• Bredare gångbana, 

tidigare 5 meter nu 7 
meter. 

• Bredare cykelbana, 
tidigare 1,45 meter nu 3 
meter. 

• Nya träd i nya växtbäddar 
där det tidigare inte funnits 
några träd.  

• Ny möblering med cykelställ 
och soffor.


