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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Arbetsplatsen stängs ner - Råd  
Inför jul- och nyårshelgen stängs en del av arbetsområden ner 
i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer därför lite goda råd till 
er som tänker stänga ner nu under mellandagarna. 
 

• Se till att bodar, containers, maskiner etcetera är 
låsta när ni går hem. 

• Om möjligt, förvara inga värdeföremål i bodar och 
container. 

• Se till att skalskyddet är intakt och att grindar är låsta. 

• Om ni har brandposter på era arbetsområden, se till 
att dessa är tillgängliga och uppmärkta/synliga. 

• Ni som har kodhänglås, nollställ dessa, så att koden 
inte syns. 

• Se till att byggvägar, som även är blåljusvägar, är 
framkomliga. 

• Förvara inget brännbart material kvar på 
arbetsplatsen. 

• Var uppmärksam på att blåljusfordon kommer att 
orienteringsköra inne på byggvägarna. 

 
 

 
 

Vi på BLC önskar er alla en God Jul och ett 
          Gott nytt år! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
På gång i Norra Djurgårdsstaden 
 
Ny byggaktör Gasklocka 3 och 4  
Markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 är avgjord. 
Vinnare i anbudstävlingen är medlemsägda 
bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem 
Bostadsproduktion AB.  
 

 
 
Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller ca 320 lägenheter, 
en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska 
byggas på platsen blir ett landmärke som når ca 110 meter 
över havet, och kommer att synas från många platser runt 
om i Stockholm. Fastigheten ligger på en höjd, mellan de 
nybyggda husen i Norra Djurgårdsstaden och de 
kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket. 
 
Fackverket till Gasklocka 3 kommer att stå kvar och den 
delen av området planeras för kulturändamål. Det är i detta 
tidiga skede inte klart med vilket innehåll, men platsen 
kommer att vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Projektet har en preliminär tidplan. Detaljplanen är antagen 
och bolaget kommer att samarbeta kring byggnadens 
utformning och slutliga gestaltning tillsammans med 
staden. Vidare pågår undersökning av berget och 
föroreningssituationen, som ska åtgärdas. Byggstart 
beräknas till år 2023 och första inflyttning till år 2026. 
Beslut om markanvisningen kommer att tas i 
exploateringsnämnden den 17 december. 

 


