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Flera nya byggetapper startar 15/9 på Vasagatan
För närvarande är det paus i markarbetena på Vasagatan. En
upphandling av ny markentreprenör pågår som beräknas vara
klar i sommar. Vi planerar att starta tre nya byggetapper den 15
september 2020. Områdena som berörs är följande:
• Östra sidan av Vasagatan mellan Olof Palmes gata och
Kungsgatan
• Östra sidan av Vasagatan mellan Tegelbacken och
Vattugatan
• Västra sidan av Vasagatan mellan Vasaplan och
Centralplan/taxiplatsen
Här nedan visar vi även vilka delar av Vasagatan som kvarstår
att bygga (markerat med lila färg):

johan.hedenstrom@extern.
stockholm.se

Anette Ullskog
Kommunikationsansvarig
08-508 875 36
anette.ullskog@stockholm.se
Lena Röjning
Centrumsamordnare
0708-34 88 17
lena@rojning.se
Nyheter om nya Vasagatan
Nyhetsbrevet och webbsidan
vaxer.stockholm/vasagatan
är våra huvudsakliga kanaler
för att nå alla berörda och
intresserade. Sprid och tipsa
gärna fler. För att få brevet,
anmäl via e-post till:
nyhetsbrev.vasagatan
@stockholm.se
Vill du inte ha nyhetsbrevet?
Om du inte längre önskar
nyhetsbrevet och vill bli
borttagen från utskickslistan
mejlar du det till ovan e-post.

Mer information finns på webben
Under våren har vi haft möten med fastighetsägarna som blir
direkt berörda av arbetet som ska starta den 15 september. Även
fastighetsägare på motsatta sidan av gatan sett från
byggarbetsområdet och närliggande fastigheter i området
berörs givetvis av de planerade arbetena. För senaste nytt och
mer information om hur alla berörs, vill vi tipsa om vår webbsida
vaxer.stockholm/vasagatan. Under rubriken ”Vill du veta mer?”
finns en presentation med mer
detaljer om hur både fastigheter
och verksamheterna på gatan
kommer att beröras.
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Ny belysning på Vasagatan

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 belysning
växer en välkomnande,
tryggare och mer levande
stadsgata fram – med
människan i centrum.
Vårt arbete med att förnya
Vasagatan pågår under
åren 2018–2022. Under
byggtiden påverkas
framkomligheten för
kollektivtrafik, biltrafik,
gående och cyklister i
området.
Stockholms stad genomför
projektet, som delfinansieras
av tolv fastighetsägare
genom Management
Vasagatan. City i Samverkan
är samordnande part.

Nya Vasagatan ska få ny
gatubelysning. Det blir en linspänd
belysning som fästs i husfasaderna.
Lamporna hänger ovanför gatan
för att ge ett bra ljus på hela gatan.
Mellan träden kommer det även bli
punktbelysning för att lysa upp
gång- och cykelbanorna. I slutet av
maj planeras arbeten starta med att montera upp fästena för
belysningen i husfasaderna. Arbetena beräknas vara klara i
augusti 2020. Det är 22 fastigheter som berörs. Arbetet sker med
hjälp av skylift nattetid.

Nya cykelbanan vid Norra Bantorget är öppen igen
Norra Bantorget har nya separata upphöjda
cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för
cyklister och gående. Arbetet blev klart i höstas
och under våren 2020 skedde vissa
justeringsarbeten av cykelbanan framför Norra
Latins gård.

Färdiga delar av projekt Nya Vasagatan
Här visar vi vilka delar av projektet som hittills är klara (markerat
med blå färg):

