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Buller från 
byggarbetsplatsen

De arbetsmoment som planeras 
i parken beräknas inte medföra 
buller som kan vara skadligt för 
närboende eller barn och vuxna i
närliggande verksamheter.

Inför störande arbeten, så som 
eventuell borrning i berg, ska 
förskolans personal informeras.

I maj genomfördes en buller- 
mätning på förskolan. 
Resultatet visade att bullret från 
arbetsplatsen ligger i linje med 
naturvårdsverkets riktlinjer.

Dammreducerande 
åtgärder

Arbetet i parken beräknas inte 
innebära någon större spridning 
av damm. Arbetsmomenten 
innebär till exempel inte att 
entreprenören behöver använda 
munskydd eller liknande skydds- 
utrustning. 

Som regel genomförs damm- 
reducerande åtgärder vid arbets- 
moment så som utläggning av 
krossmaterial och packning av 
dessa. 

Staden och entreprenören ser 
kontinuerligt över arbetsmiljön 
och vidtar de åtgärder som anses 
vara nödvändiga. 

Byggarbeten vid Enbacksparken
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Förskolan Svandammsgården ligger i 
nära anslutning till stadens arbetsområde 
i parken och vi har alltid förskolans 
verksamhet i åtanke vid planering och 
utförande av entreprenaden. Dialog förs 
mellan stadens byggledning och för-
skolans personal för att ge möjlighet att 
planera aktiviteter i förhållande till de 
arbeten som utförs i den här delen av 
parken. 

Markarbeten - borrning och
sprängning
Under våren utförs mark- och grund-
läggningsarbeten både inom stadens 
arbetsområde i parken och vid brand-
stationen där SISAB bygger en ny skola. 
Marken här består till stor del av berg, 
vilket måste borras och sprängas innan 
det kan forslas bort. Det är framförallt 
borrningen i berget som medför högre 
ljudnivåer och kan upplevas som stör-
ande. Den större delen av borrnings och 
sprängningsarbetet, både i parken och vid 
skolan, planeras vara klart i slutet av maj.

Arbeten i parken
I den norra delen av parken, närmast 
förskolegården, har staden utfört mark-
arbeten inför anläggningen av en ny 
lekplats. Arbetet har på några platser 
inneburit borrning och sprängning av 
berggrunden. Dessa arbeten ska nu vara 
klara, om vi inte stöter på mer berg som 
vi inte känt till innan. Förskolan kommer 
informeras om så är fallet. 

Efter markarbetena följer grund-
läggning, montering av lekutrustning, 
byggnation av gångvägar och entréer 
samt plantering. Hela parken planeras 
vara klar i slutet av året.  

Arbeten vid den nya skolan
SISAB bygger en ny skola vid den före 
detta brandstationen. Just nu pågår bland 
annat sprängnings- och schaktnings-
arbeten och dessa arbeten planeras vara 
klara i slutet av maj. Därefter fortsätter 
grundläggningen med gjutning av bet- 
ongplatta med mera för den nya skol- 
byggnaden.

1. Sveafastigheter bygger bostäder i korsningen Cedergrensvägen och Bäckvägen.
2. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) byggger en ny skola.
3. Stockholms stad rustar upp parken och bygger om kringliggande gator. 

Det pågår flera byggarbeten i området kring Enbacksparken. Den före 
detta brandstationen ska bli en ny skola och ett nytt bostadshus byggs i 
korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen. Samtidigt rustar staden 
upp Enbacksparken och bygger om kringliggande vägar.


