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Bredare trottoarer
Nya cykelbanor 
Fler träd
Fler sittplatser  
Ny belysning

Mer information och kontakt 
Läs mer och se aktuell information om vad 
som händer inom projektet Nya Vasagatan 
på vaxer.stockholm/vasagatan eller via 
QR-koden här ovan.

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev  
med information om vad som händer  
i projektet, anmäl dig via e-post till  
nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se

Du kan även kontakta oss på  
trafikkontoret@stockholm.se eller  
via Stockholms stads app Tyck till. 

Följ oss gärna på Facebook Cykla och  
Gå i  Stockholms stad @cyklagasthlmstad I samarbete med:

Vasagatan – i ett City som  
ständigt utvecklas 
Stockholms Centralstation invigdes 1871 och 
Vasagatan byggdes för att fungera som stadens 
entré för de resenärer som kom ut från central- 
stationen. Många pampiga byggnader uppfördes  
i samband med det, till exempel Centralpost- 
huset som ritades av Ferdinand Boberg.

Gatan var under hundra år ansedd som lika stor- 
slagen som Strandvägen på Östermalm. I samband 
med Norrmalmsregleringen på 1950-, 1960- och 
1970-talen revs flera historiska byggnader och 
delar av Vasagatan fick en ny karaktär.

Nya Vasagatan – ett samarbete
Trafikkontoret driver projektet Nya Vasagatan, 
som pågår under åren 2018 till 2022. Projektet 
finansieras av Stockholms stad och del- 
finansieras även av tolv fastighetsägare  
genom Management Vasagatan, där  
City i Samverkan är samordnande part. 

De tolv fastighetsägarna i Management 
Vasagatan är: Vasakronan, Hufvudstaden, 
Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA 
Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, 
Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren.

Vasagatan vy från Tegelbacken
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Korsningen Vasagatan/Kungsgatan

Vasagatan/Gamla Brogatan

Vasagatan norrut vy från Klarabergsgatan

Det här gör vi
Vasagatan förändras och får bredare trottoarer, 
fler sittplatser och ny gatubelysning samt nya 
bredare cykelbanor och cykelparkeringar. Vi gör 
också gatan mer tillgänglig genom nya ledstråk 
samt anpassar entréer och övergångsställen. Nya 
Vasagatan får mer grönska med 67 nya träd och 
blomsterplanteringar i urnor längs med gatan. 
I  trottoarerna installeras även ny markvärme som 
ska hålla gångbanorna fria från snö och is vintertid. 

För att öka trafiksäkerheten bygger vi om in- och 
utfarten till taxiplatsen framför Centralstationen. 
Infarten flyttas så att både infart och utfart blir på 
samma ställe. 

I projektet får även Norra Bantorget, Östra 
Järnvägsgatan och Vasaplan nya och bredare 
cykelbanor. Inför ombyggnaden av Vasagatan  
har vi också förbättrat gång- och cykelpassagen  
vid Tegelbacken.

Nya Vasagatan klar 2022
Arbetet med att bygga om Vasagatan pågår från 
2018 till 2022.

Nu gör vi Vasagatan 
ännu trivsammare!
Vi bygger om Vasagatan för att  
möta dagens och framtidens  
behov. Med bredare trottoarer,  
nya cykelbanor, fler träd, fler  
sittplatser och ny gatubelysning  
växer en välkomnande, tryggare  
och mer levande stadsgata fram, 
med människan i centrum. City utvecklas för framtiden 

Vasagatan är en av Stockholms mest trafikerade 
gator. Dagligen passerar mer än 100  000 personer 
här till fots, på cykel och med buss, taxi och bil. 
När arbetet är klart kommer Vasagatan att vara 
en levande stadsgata som möter dagens och 
framtidens behov. Stockholms stad arbetar för 
utvecklingen av City som helhet, enligt Vision för City 
2030 som beslutades av kommunfullmäktige 2012. 

Påverkan under byggtiden 
Du som bor, arbetar, har en fastighet, en verksamhet 
eller passerar nära våra arbetsområden kan påverkas 
av buller när vi bygger om. Vi bygger i  etapper och 
arbetar på flera platser samtidigt. Under byggtiden 
påverkas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, 
taxi, turistbussar, gående och cyklister. Vi gör tillfälliga 
trafikomläggningar för att minimera påverkan på alla 
trafikslag i den mån det går. 

Under projektets gång har busstrafiken på Vasa- 
gatan förändrats. Flera linjer har numera hållplats-
lägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten 
medan andra finns kvar på Vasagatan. Aktuell 
information om kollektivtrafiken i området finns  
på SL:s webb-plats sl.se

På webbsidan vaxer.stockholm/vasagatan lägger vi 
regelbundet upp information om hur arbetet påverkar 
området. 

Vasagatan  Vasagatan  
före och efterföre och efter
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