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På agendan

1. Introduktion, dagens agenda, presentation av 

mötesdeltagare – Anette Ullskog + alla

2. Kort om projekt Nya Vasagatan – bakgrund, syfte, 

omfattning – Anette Ullskog

3. Status i projekt Nya Vasagatan och nästa steg – Fredrik 

Molin

4. Inför ny etappstart – dialog hur fastigheten berörs, 

förutsättningar och eventuella lösningar

5. Kommunikation – rutiner och kommunikationskanaler samt 

dialog om hur berörda verksamheter nås

6. Övriga frågor



2. Kort om projekt Nya Vasagatan –

bakgrund, syfte och omfattning

Anette Ullskog





























3. Status i projekt Nya Vasagatan 

och nästa steg

Fredrik Molin



Färdiga delar



Kvarstående delar



Status i projektet 

• Reviderad budget och beslut i 

kommunfullmäktige september 2019

• Alla pågående arbeten färdigställdes 

fram till februari/mars 2020 – ett arbete 

med att justera cykelbanan vid Norra 

Latin skedde våren 2020

• Nu pågår ny upphandling av 

markentreprenör – med ny avtalsform 

för att säkra slutkostnader

• Ny entreprenad beräknas starta mitten 

av september 2020 och omfattar de 

återstående delarna av Vasagatan



Ny upphandling av markentreprenad –

planerad byggstart för nya etapper

• Upphandlingen avbruten – få anbud, för högt pris

• Ny justerad förfrågan skickades ut 29 april

• Utvärdering, tilldelning och kontrakt under juni

• Entreprenadstart fysiska arbeten flyttas fram till mitten av 

september – 15/9

• Byggtiden förlängs något – slutbesiktning mitten av 

september 2022



Vad händer nu – hur berörs fastigheterna

• Nya markarbeten på gatan startar 15/9

• Upplåtelser för utomhusserveringar är ok även hela 

augusti 2020 fram till 13 september – önskemål som 

framförts från verksamheter att kunna nyttja hela aug

• Montage av spännlinebelysning i fastigheternas fasader 

planeras utföras med start andra halvan av maj – klart i 

tid inför entreprenadstarten.



Infästningar av spännlinor för belysning i 

fasader

• Information och avtal har skickats ut till berörda 

fastighetsägare i februari 2020. Majoriteten av avtalen är 

nu undertecknade (15 klara, 4 på gång, 3 återstår)

• Montage av fästen startar under andra halvan av maj 2020 

(ska vara klara i sommar – innan markentreprenaden 

startar)

• Respektive fastighetsägare kontaktas senast 10 

arbetsdagar före planerat arbete

• Fullgod belysning under arbetet 

– inga provisoriska lösningar



Markvärme i gångbanorna

• Projektering och kostnadskalkyl klar

• Total kostnadskalkyl för markvärme är 22,8 Mkr exklusive 

tidigare utförd ombyggnad av undercentral – staden står 

för risken om kostnaden ökar

• Förslagen till avtal för markvärmeanläggningen och 

fördelning av investeringskostnad skickas ut så snart 

som möjligt – finns möjlighet att dela upp 

investeringskostnaden om önskas. Därefter synpunkter 

och revideringar.

• Ambitionen är att samtliga bidrar – staden står för risken

• Färdiga avtal för underskrift hösten 2020



Kommande byggetapper och 

preliminära tidsplaner



Etappindelning och tidplan –

förutsättningar 

• Paus vintertid mellan 15 december-15 mars – stadens 

policy att inte genomföra arbeten pga väder, 

snöröjning/driftsfrågor och kvalitet i arbeten:

• Undantag införs så att större arbeten såsom gräv-, 

schakt- och ledningsarbeten kan utföras vintertid, dock 

sker inga finplaneringsarbeten. 

• Full produktion alla övriga tider – även sommartid 2021 

och 2022. 

• Nattarbeten kommer att ske vid behov



Etapper – preliminärt 

start 15/9 – våren 2021

9 fastigheter berörs direkt: 

Mellan Olof Palme och Kungsg: Lagern 4, 6, 7, 8

Mellan Vasaplan och Centralplan: Pennfäktaren 11/Vasakronan och 12/KLP, 

Norrmalm 5:3/Jernhusen

Mellan Tegelbacken och Vattugatan: Fyrfotan 1/Storebrand, Snäckan 7/Sheraton



Etappindelning – preliminärt 

våren 2021



Etappindelning – preliminärt 

våren 2021 – sommaren 2021

Nya fastigheter som berörs:

Mellan Kungsg och Gamla Brog: Boken 13/AFA Fastigheter

Norr om Vattug: Uggleborg 12/Vasakronan och Uggleborg 14/Union 

Invest



Etappindelning – preliminärt 

sommaren 2021 – hösten 2021

Nya fastigheter som berörs:

Mellan Bryggarg-Mäster Samuelsg: Blåmannen/Statens Fastighetsverk

Vasaplan (södra) och Östra Järnvägsgatan: Pennfäktaren 10/DNB, 

Pennfäktaren 11/Vasakronan, Pennfäktaren 12/KLP (lastfaret), Kortbyrån 

20/DNB



Etappindelning – preliminärt

hösten 2021

Nya fastigheter som berörs:

Mellan Gamla Brogatan och Bryggarg: Pilen 18/Axfast, Pilen 31/Fabege

Mellan Klarabergsgatan, Klara Vattugränd och norr om Vattug: Orgelpipan 

6/Jernhusen, Uggleborg 5/Hotel Terminus, Uggleborg 12/Vasakronan



Etappindelning – preliminärt

hösten 2021 – vintern 2021/2022

Nya fastigheter som berörs:

Mellan Gamla Brog-Bryggargatan: Pilen 30/Folksam



Etappindelning – preliminärt

vintern 2021/2022 – våren 2022

Nya fastigheter som berörs:

Mellan Mäster Samuelsg-Klarabergsviadukten: 

Orgelpipan 7/Hufvudstaden



Etappindelning – preliminärt

våren 2022 – sommaren 2022



Etappindelning – preliminärt

sommaren 2022



4. Inför ny etappstart

Dialog om hur fastigheten berörs samt 

förutsättningar som är viktiga 

att ta hänsyn till





Arbete pågår i etapper

• Vi arbetar i olika etapper och oftast med flera etapper 
samtidigt.

• Varje etapp tar mellan 4-6 månader att färdigställa, 
men vissa tar längre tid då de omfattar större 
geografiska områden och fler arbeten sker parallellt.



Arbetstider

• Normalt är arbetstiderna dagtid måndag-fredag 
klockan 07.00-19.00. 

• Vi behöver arbeta natt när vi påbörjar en ny etapp 
och behöver ställa ut en ny trafikanordningsplan och 
göra avstängningar. 

• Vi behöver arbeta natt när vi arbetar vid 
fastigheternas fasader och entréer. 

• Arbetstiderna för nattarbete är klockan (20.00) 22.00-
07.00



Arbetsmoment

• River och fräser upp asfalt

• River kantstenar mellan vägbana och gångbana

• Gräv- och schaktarbeten för att respektive ansvarigt 
bolag ska kunna lägga nya elkablar, datafiber, vatten-
och avloppsledningar. 

• Gräv- och schaktarbeten krävs för att ta bort 
nuvarande träd och plantera nya träd. 

• Sätter nya kantstenar, lägger alla kablar och rör, 
eventuellt slingor för markvärme, sätter brunnar, 
planterar träden och gör slutligen finplaneringen med 
att fylla igen alla uppgrävda ytor och lägga 
gångplattor och asfalt. 



När och hur stör vi som mest

• Ljudmässigt: 
När vi river och fräser upp asfalt låter det som allra 
mest. Även när vi sågar plattor och kantstenar.

• Trafikmässigt: 
När vi lägger om trafiken alternativt stänger vägbanor 
helt. 

• Tillgänglighet: 
För verksamheter så är största påverkan, utöver 
ovan moment, när vi gör arbeten invid era 
husfasader och framför/utanför era entréer. 
Då påverkas tillgängligheten.



Arbete i gatan och nära fasaden

Vi delar upp arbetet – gata respektive fasad:

• Minimerar tiden närmast fasad i så hög grad som 
möjligt

• Fasadskedet är det som sker på gångbanorna och 
närmast husfasaderna. Det berör som mest gående 
och alla som ska till och från husen och 
verksamheterna i husen. 

• Gatuskedet är det arbete som sker ute i vägbanan. 
Det berör som mest fordonstrafiken, cyklister och 
husen som ligger närmast.



Gatuskede

• Arbete ute i gatan – längre från husen

• Cirka 2,5-3 meter ut från husfasaden

• Gående går på trottoaren utanför husen



Gatuskede

Arbete ute i gatan –
längre från husen



Fasadskede

• Arbete närmast huset

• Gående leds utanför 
arbetsområdet – i gatan 
men skyddade från biltrafik

• Full tillgänglighet till entréer 
– via gångbryggor



Fasadarbete

Arbete närmast huset



Tillgång till entréer och gångbryggor



Tillgång till entréer och gångbryggor



Stängsel

• Stängsel som man kan se 
igenom för att kunna 
lokalisera sig och ökar 
tryggheten

• Skyltar för hänvisning 
(orange) visar riktning 



Budskap runt arbetsområdet – med 

fortsatt genomsiktlighet



Taxi, bussar och leveranser

• Angöringsplatser för buss, taxi och leveranser till 
fastigheterna och verksamheterna i husen kommer 
att påverkas under byggtiden. 

• Vi kommer att behöva flytta befintliga 
angöringsplatser till alternativa ytor som ligger så 
nära som möjligt. 



5. Kommunikation 

Rutiner, kommunikationskanaler och dialog 

om hur berörda verksamheter nås

Anette Ullskog



Kommunikation inför start av arbeten



Kommunikation med fastighetsägare

• Möten med berörda fastighetsägare: 8 direkt berörda 

fastighetsägare – har träffat samtliga och gett en första 

information om påverkan + dialog om förutsättningar

• Samtliga fastighetsägare: information om ny starttid 

snarast och reviderade tider för etapper

• Uppföljningsmöten med berörda om mer detaljerade 

tidsplaner kan ske först i augusti då entreprenören 

hunnit göra sin detaljplan (eventuellt info i mitten av juli)

• Vid behov – möten med berörda verksamheter i husen  

i samarbete med respektive fastighetsägare



Synpunkter från berörda fastighetsägare –

vidtagna åtgärder

• Coronakrisen tär på verksamheterna – finns möjlighet att 

starta arbetet senare så att uteserveringarna kan få förlängt 

tillstånd? Åtgärd: förlängd upphandlingstid, senare etappstart och 

lyssnat på synpunkter – ok med uteserveringar fram till 13 

september

• Stadens policy kring inga vinterarbeten 15 dec-15 mars – går 

det att minimera tiden för stillestånd i vinter? 

Åtgärd: Undantag införs så att större arbeten exvis gräv- och 

schaktarbeten kan utföras vintertid.

• Snabba på färdigställande av etapper som är stora och tar 

lång tid? 

Åtgärd: Vi ser över om vi kan färdigställa och öppna upp delar av 

etapperna tidigare – tar med oss denna input i detaljplaneringen 

med nya entreprenören 



Brev till fastighetsägare och verksamheter

• Inför nya etappstarter och för 

att få fler att prenumerera på 

löpande information



Möten i Stockholmsrummet och digitalt

• Informationsmöten för berörda, allmänhet och 

intresserade: preliminärt augusti samt september

• Fysiska möten beror på status krissituation och 

rekommendationer kring folksamlingar



Media används – når brett om projekt och 

påverkan



Stadens digitala tavlor i innerstaden

Sker veckorna: 

38-39/2020

46-47/2020



Facebook

• Inför nya etappstarter och 

löpande under arbetet



Kommunikation löpande under tiden 

arbetet pågår



Budskap runt arbetsområdet – med 

fortsatt genomsiktlighet



Mer information om arbetet på mindre 

skyltar vid varje pågående arbetsområde



Centrumsamordnare – för löpande dialog 

med verksamheterna på gatan 

• Lena Röjning 

• Ansvarig för att förenkla kontakten 

och dialogen mellan projektet och 

alla berörda verksamheter i husen

• Viktig roll inför start och löpande 

under byggetapperna



Information om störande arbeten

- löpande varannan vecka

• Alla berörda fastighetsägare 

och verksamheter får 

information om störande 

arbeten varannan vecka

• 1 sida med färgmarkeringar 

per dag utifrån bedömd risk 

för buller



Information till verksamheter inför kritiska 

skeden – etappstart och inför fasadskede

• Kartor för gående och trafik

• Anslag inför arbete invid 

fasader och entréer



Webbplats: vaxer.stockholm/vasagatan



Nyhetsbrev om nya Vasagatan

Mejla: nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se



Utveckling av kanaler…

• Projektwebben – med 

information på engelska

• QR-kod på skyltar länkar till 

webben och smidig anmälan 

till nyhetsbrev

• Eventuell app undersöks



6. Övriga frågor



Tack så mycket!

Kontakt och mer information:

stockholm.se/vasagatan

nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se

Fredrik Molin 073-432 55 39

Anette Ullskog 08-508 87 536

Lena Röjning 070-834 88 17


