
Varmt välkommen till 

Hagastaden
– HÄR  BYGGER  VI  EN NY  INNERSTADSDEL



Du som nu flyttar in i Hagastaden är bland de första av de uppskattningsvis 
13 000 personer som kommer att bo här när området är färdigbyggt. Vi  hoppas 
att du ska komma att trivas bra i  kvarteren – intill Vasastan och city och med 
möjlighet att följa utvecklingen av området från första parkett. När Hagastaden 
står helt klart, någon gång 2030, ska vår nya stadsdel vara ett väletablerat om-
råde med goda kommunikationer, ett rikt utbud av butiker och service, och med 
de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett rikt innerstadsliv. 

Med det sagt är det viktigt att ha med sig 
att Hagastaden idag, och under flera år 
framöver, kommer utvecklas intensivt med 
parallella byggprojekt på flera ytor. I takt 
med att fastigheterna längs Norra Stations-
gatan färdigställs, flyttar byggarbets- 
platserna vidare.

Alla aktörer i Haga staden verkar för att 
området ska vara så tryggt och säkert som 
möjligt, och vi försöker minimera störningar 
och hinder. Men självklart kan man inte helt 
och hållet undvika olägenheter.

Trafik
Inom projektområdet rör det sig mycket 
byggtrafik och lyftkranar och andra arbets-
maskiner tar plats på gatorna. Med mycket 
trafik och rörelse kan det bli trångt i om-
rådet. Vi är därför angelägna om att du 
som nu flyttar in och kommer ha en vardag 
i området, är extra uppmärksam. 

Parkytor
Hagastaden är en stadsdel med varierad  
bebyggelse och mitt i området kommer 
Norra Stationsparken löpa som en ett grönt 
stråk – en park du kommer ha runt knuten 
och som gör det lättare att ta sig mellan 
dina kvarter och Norrtull, Solna och  
Hagaparken. 
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Hagastaden byggs delvis ovanpå tunnlar  
och garage. Norra Stationsparken kommer 
anläggas ovanpå ett garage som i sin tur 
byggs där Värtabanan tidigare låg. Stock-
holm Parkering arbetar nu med att bygga 
parkeringsgaraget.  

Norra Stationsparken kommer påbörjas  
tidigast 2019 och färdigställas i olika 
 etapper cirka 2024. Det betyder att du som 
nu flyttar in får söka dig till grönområden och 
parker i andra delar av det större området, 
i Vasastan och in i Solna och nationalstads-
parken. 

Avfall
I Hagastaden planeras och införs avfalls- 
lösningar som bidrar till en hållbar livsstil. 
Det ska vara lätt att sortera samtidigt som 
buller och transporter ska minskas. Haga- 
staden ansluts till ett modernt sopsugssystem 
bland annat för att minimera transporter av 
sopbilar i området. På Stockholm Vatten och 
Avfalls hemsida kan du läsa mer om vatten 
och avfall www.svoa.se. 

Barnomsorg
Ett större antal förskolor planeras och byggs 
i Hagastaden. Läs mer på stockholm.se/ 
forskola/skola. Där hittar du kontakt-
uppgifter och kan ställa ditt barn i kö.

Parkering
Som du säkert redan vet kommer boende-
parkering av bilar på gatan inte tillåtas i 
Hagastaden. Garageplats för bil och cykel 
finns inom den egna fastigheten.

Störande arbeten
Alla vi som bygger och utvecklar Haga-
staden gör vårt bästa för att störa omgiv-
ningen så lite som möjligt. Men området är 
och kommer att vara en byggarbetsplats 
under flera år. På webbplatsen stockholm.se/ 
hagastaden finns information om störande 
arbeten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Välkommen att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev om Hagastaden, som kommer 
med fyra nummer per år. Anmäl dig via 
stockholm.se/hagastaden.

Tveka inte att ta kontakt med oss i projektet 
om du har övergripande frågor om området 
och dess utveckling. Det är exploaterings-
kontoret som leder och samordnar projekt 
Hagastaden för Stockholms stads del.

Följ oss gärna i sociala medier
Facebook.com/Hagastaden
Instagram.com/hagastaden

stockholm.se/hagastaden hagastaden@stockholm.se
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