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Stadens pågående och planerade projekt i anslutning till projekt
Getingmidjan
Under perioden för Projekt Getingmidjans genomförande kommer ett antal andra byggnads- och
infrastrukturprojekt att genomföras i och omkring området vid järnvägsanläggningen. Vid tidpunkten
för tecknande av detta Genomförandeavtal bedöms nedanstående projekt beröras:

a.

Projekt Slussen: Slussen är efter 81 år utsliten och behöver byggas upp från grunden.
Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens
stockholmare. Stockholms stad har påbörjat en omfattande ombyggnation av Slussenområdet
innefattande om- och nybyggnation av kajer, broar, avbördningsanläggning, trafiklösningar,
torg, park, handelsplats, kontorshus med mera. Exploateringsnämnden ansvarar för
genomförandet av projekt Slussen. Trafiknämnden ansvarar för drift av befintliga
anläggningar inom Slussenområdet.

b. Vision för City: Stockholm stads kommunfullmäktige fattade år 2012 beslut om Vision för
City. Visionen omfattar ett helhetsgrepp för cityområdet och har sju delmål. En trygg och
levande stadskärna som är ett europeiskt nav för näringslivet och en attraktiv boendemiljö
eftersträvas. City ska vara en tillgänglig regionkärna med ett vitalt kulturliv. Planeringen ska
generera mer grönska till området och ge en ökad tillgänglighet till stadens vattenfronter.
c.

Kv. Snäckan 8, Tegelbacken: Tomträttshavaren till Snäckan 8 har begärt ny detaljplan som
innefattar att befintlig byggnad rivs och att en ny byggnad med kontor och bostäder uppförs. I
samband med ombyggnationen avser Stockholm stad att bygga om Tegelbackens trafikområde
och frigöra mark mot Klara Mälarstrand för parkändamål. Planerad byggstart år 2018.

d. Ett projekt väster om Stockholm Waterfront: Projektet kommer innebära att trafiklederna
söder om Blekholmstunneln flyttas och att området bebyggs med ett hus, med i huvudsak
kommersiellt innehåll. Blekholmsstranden kommer att rustas upp och knytas samman med
Klara Mälarstrand. Planerad start för trafikarbeten år 2018.
e.

Vasagatan: Vasagatan avses i samarbete med fastighetsägare och tomträttshavare rustas upp
med byggstart 2018

f.

MCS Trafiksäkerhetsprojekt(Nordsydaxeln): Projektet innebär att det inom Nordsydaxeln
(från Tomteboda till Sofielundsplan) byggs ett sammanhängande trafikstyrningssystem för att
öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska miljöpåverkan. Detta innebär ett
införande av motorvägskontrollsystem (MCS) med videoövervakning, fjärrmanövrerade
bommar och informationsskyltar med mera inom Cityleden inklusive Klaratunneln. Projektet
beräknas pågå åren 2014-2017.

g.

Fatbursparken: Den västra delen av dagens avskärande järnvägsdike däckas över och det blir
en sammanhängande parkyta. Upprustningen av parken planeras starta under år 2018, och
pågå under getingmidjans genomförande tid.

h.

J H Romans park: Som en förutsättning för överdäckningen vid Mariagårdstäppan pågår
planering inom Staden för att tillskapa byggrätter för bostadsändamål i intilliggande J H
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Romans park. Tidplanen för genomförandet är osäker, men om projektet genomförs samtidigt
med andra projekt kommer behovet av transporter och samordning inom området att öka.

