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Gasverksdagarna  
Den 17 oktober påbörjas årets version av 
Gasverksdagen. I år sker majoriteten av dagen 
digitalt och online.  Under dessa dagar kommer 
Norra Djurgårdsstaden och aktörer på 
Gasverksområdet visa upp mer av området och låta 
besökare titta in bakom staket, plank och 
tegelväggar, från dator, telefon och surfplatta. 
 

 
 
Det blir premiärvisning av en inspelad guidning 
bland hus och platser som ännu inte går att besöka, 
såsom spaltgasverket och den större 
tegelgasklockan. Under premiären kommer det 
även vara möjligt att livechatta och ställa frågor till 
Staffan Lorentz, projektchef för Norra 
Djurgårdsstaden, samt Mathias Osihn, 
projektledare för Gasverket. CA fastigheter kommer 
att visa en ny film inifrån ett av de hus som står på 
tur att öppnas upp och Östermalms 
stadsdelsförvaltning berättar om planerade 
förskolor. 
 
Allt kommer inte vara digitalt. Stadens 
besöksguider kommer ta med mindre grupper om 
ett dussin besökare under ett antal guidade turer 
lördag och söndag den 17 och 18 oktober, och igen 
den 31 oktober och 1 november.  
 
 
 
 
 

 

 

Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 

 
Personlig skyddsutrustning 
Uppmanar alla att använda korrekt personlig 
skyddsutrustning. I alla byggområden så är det klass 3 som 
gäller. Viktigt att ni har rätt kläder och utrustning som 
skyddar er i arbetet samt att ni syns, speciellt så här års när 
det är mörkt på morgonen och sena eftermiddagar. 
 

 
 
Motorredskap – förflyttning på allmän väg eller 
platsmark inom NDS 
När ni ska flytta eller köra exempelvis en bomlift på allmän 
väg eller platsmark så ska denna assisteras av följebil 
alternativt vägvakter.  
 
Mer om dessa regler kan ni läsa om i anmälan om 
byggutrustning på hemsidan för Bygglogistikcenter Norra 
Djurgårdsstaden, 
https://ndslogistik.se/sv/information/blanketter . 
 
Vårt mantra! Kan ni inte jobba säkert, då ska ni inte jobba 
alls 
 
 

 
 

 
 
  


