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Information om arbeten på Bastuhagsvägen  

På Bastuhagsvägen pågår arbeten för att bygga en ny gång- och cykelväg och för att 

genomföra ledningsarbeten. Den del av vägen som varit avstängd sedan mitten av juni 

kommer att fortsätta vara avstängd till slutet av september. För föräldrar som skjutsar 

sina barn till skolan rekommenderar vi att ni hämtar och lämnar era barn på skolans 

norra sida (vid huvudentrén).  

 

Uppdaterad tidplan 

Tyvärr har projektets tidplan försenats och därför kommer den del att Bastuhagsvägen som nu 

är avstängd att fortsätta vara det till slutet av september. Förseningen beror på att projektet 

utsattes för kopparstölder under sommaren och att entreprenören stötte på oväntat berg, vilket 

gjorde arbetena mer omfattade. I slutet av september kommer Bastuhagsvägen att öppnas för 

trafik, men vissa arbeten kommer att pågå därefter för att färdigställa vägen. Enligt nuvarande 

tidplan kommer arbetena på Bastuhagsvägen att avslutas vecka 42. 

 

Vad innebär arbetena? 

Arbetena på Bastuhagsvägen omfattar ledningsarbeten och andra arbeten som är nödvändiga 

för att kunna bygga de planerade bostäderna i kvarteret Tummaren, längs Bastuhagsvägen. 

För att förbättra trafiksäkerheten kring skolan kommer även en ny gång- och cykelväg och 

upphöjda övergångsställen att byggas. Entreprenören Y2 genomför arbetena på uppdrag av 

exploateringskontoret, Stockholms stad. Arbetena genomförs främst under dagtid, men även 

vissa kvällar och helger. De tyngsta arbetena har utförts under sommarlovet. Under vecka 34 

pågår kantsättningsarbeten som kan medföra buller, men därefter är de mest störande arbetena 

avklarade.  

 

Här är Bastuhagsvägen avstängd 

Bastuhagsvägen är avstängd från gångvägen i korsningen Bäckaskiftesvägen/Bastuhagsvägen 

ner till Örbyleden, en sträcka på cirka 300 meter.  

 

Säkerhet under byggtiden 

Säkerhet under byggtiden är en prioriterad fråga och hela arbetsområdet är avstängt med ett 

två meter högt gallerstängsel.  

 

Kort om bostadsprojektet 

Veidekke kommer att bygga de nya bostäderna och byggstarten för bostadsprojektet är 

planerad till senhösten 2012, något exakt startdatum är ännu inte klart. Projektet omfattar 96 

bostadsrättslägenheter.  

 

Mer information 

Information om projekt Tummaren publiceras löpande på www.stockholm.se/tummaren 


