
VASASTADEN 
 
KORTA FAKTA: Vasastaden är en centralt belägen stadsdel och omfattar de tidigare stadsdelarna Övre 
Vasastaden, Nedre Vasastaden samt Steninge (arbetsområde som är helt utnyttjat). Inom Nedre 
Vasastaden påbörjades utbyggnaden redan i början av seklet. Utbyggnaden fortsatte sedan till slutet på 
1940-talet, varefter enbart smärre kompletteringar har gjorts. Inom Övre Vasastaden påbörjades 
utbyggnaden i större skala på 1930-talet. Den nådde sin kulmen på 1940-talet och avslutades i början av 
1950-talet. Därefter har endast mindre kompletteringar och saneringar av bebyggelsen skett. Under 1997 
tillkom 65 lägenheter. Tillgången på grönområden är mycket begränsad inom stadsdelen. I gällande 
detaljplaner finns ingen parkmark större än 3 hektar. Dock finns mindre parker, som Järnvägsparken och 
parken vid Berzeliusskolan och dessutom ger trädgårdarna grönska åt stadsdelen. Närmaste större 
grönområden är Rydskogen, Lektorshagen och strandpromenaden längs Stångån. Resecentrum med 
centralstation integrerad med bussterminal finns inom stadsdelen 
 
Bebyggelsen består nästan uteslutande av flerbostadshus. Tre fjärdedelar av bostadsbeståndet har 
tillkommit före år 1960. Den största delen av lägenheterna är upplåtna med hyresrätt. Flerbostadshusen 
har en hög andel smålägenheter (2 rok eller mindre). Andelen hushåll med en boende är mycket hög. 
Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 7 757 personer. Utglesningen var därefter mycket kraftig och folkmängden 
halverades mellan 1960 och 1985. Därefter har den åter ökat. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår 
av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom finans- och företagstjänster samt handel och personliga tjänster. 
Även inom övriga näringsgrenar finns många arbetstillfällen i stadsdelen. 
 
SERVICE: Två gymnasieskolor finns inom stadsdelen, Berzeliusskolan och Katedralskolan. 
Berzeliusskolan har även gymnasiesärskola samt grundskola år 7-9. Inom stadsdelen finns 3 förskolor, 
varav en fristående. 
Ett servicehus samt vårdbostäder finns inom stadsdelen. Antal lägenheter för vård- och serviceboende 
framgår av tabellsidan. 
 
Inslaget av småbutiker inom stadsdelen är markant. Inom Vasastaden finns även dagligvarubutiker.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Lägenheterna inom stadsdelen är till största delen anslutna till 
fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands fibernät är utbyggt i området och erbjuds vid nyproduktion. ADSL 
anslutning kan erbjudas till företag. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Byggnation av bostäder och verksamhetslokaler har 
slutförts inom kv. Bangården. Ett detaljplaneprogram för Övre Vasastaden antogs av teknik- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2008. Sammanlagt omfattar planprogrammet ca 2 000 
lägenheter och ca 20 000 m2 BTA lokaler för i huvudsak handel, kontor, hantverk och omsorg. Inom 
området föreslås även en livsmedelsbutik. Industrigatan omvandlas från att vara en trafikled till att få en 
mer stadsmässig utformning med trädplantering, cirkulationsplatser i korsningar samt en parallellgata 
utmed den nya bebyggelsen. Genomförandet av den nya bebyggelsen kommer sannolikt att ske under en 
lång tidsperiod om ca 10-15 år.  
 
Följande detaljplanearbeten pågår (se karta för numrering): 

1. Kvarteret Automaten samt del av kvarteret Alnen, detaljplanen vann laga kraft den 30 januari 
2014. Byggnation för cirka 900 lägenheter och lokaler pågår. 



2. Kvarteret Agraffen, detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2015. Byggnation för ca 300 
lägenheter och lokaler torde starta under 2016. 

3. Kvarteret Anders, detaljplanering pågår för skola och kontor. 
4. Kvarteret Aklejan, detaljplanen vann laga kraft den 20 november 2015. Byggnation för ca 20 lgh 

torde starta under 2016.  
 
Resecentrum är planerat att flyttas från nuvarande läge till ett läge öster om Stångån och söder om Cloetta 
center. Flytten är kopplad till byggnation av Ostlänken.  
 


