
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. En dialog 
förs mellan stadens byggledning och 
förskolans personal för att de ska ha 
möjlighet att planera sina aktiviteter i 
förhållande till vad som sker i parken.  

Hela parken planeras vara klar i slutet av 
2020 och har då fått en ny gestaltning 
med förbättrade entréer och parkvägar. 
Vid förskolan kommer det även finnas en 
parklek med gungor, klätterställnig och 
sandlek. 
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Brandstegen

 
Läs mer på:  växer.stockholm/brandstegen

Buller från 
byggarbetsplatsen

De arbetsmoment som utförs 
beräknas inte medföra buller 
som kan vara skadligt för när- 
boende eller barn och vuxna i 
närliggande verksamheter. 

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

Staden ser även över behovet 
av att utföra bullermätningar 
på förskolegården. För att 
säkertställa naturvårdsverkets 
riktlinjer för buller från 
byggarbetsplats följs.  

Dammreducerande 
åtgärder

Arbetet i parken beräknas inte 
innebära någon större 
spridning av damm. Arbets- 
momenten innebär till exempel 
inte att entreprenören kommer 
behöva använda munnskydd 
eller liknande skyddsutrustning. 

Som regel genomförs dock 
fortfarande dammreducerande 
åtgärder vid arbetsmoment 
så som utläggning av kross-
material och packning av detta. 

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

Det pågår flera byggarbeten i området 
kring Enbacksparken. Den gamla 
brandstatioen ska bli en ny grund- 
skola och ett nytt bostadshus byggs 
i korsningen Bäckvägen och Ceder- 
grensvägen. Samtidigt rustar staden 
upp Enbacksparken och bygger om 
kringliggande vägar. 

Vi försöker bygga med så liten störning 
för kringboende och verksamheter som 
möjligt. Men byggnationen kan upplevas 
som störande och ovälkommet för 
boende och besökare i området. Arbetet 
medför buller, täta transporter och gör 
det svårare att ta sig fram i området. 

Byggarbeten vid Enbacks- 
parken

Ny parklek 

I den nordvästra delen av parken, 
kommer staden anlägga en ny 
parklek. Här planeras tre hexagon- 
formade lekytor som utrustas med 
gunglek, klätterställning och sandlek 
med sandbord och grävskopa. På 
den andra sidan parkvägen, söderut, 
planeras två gungställningar. 

Sveafastigheter bygger ett 
bostadshus med 40 lägenheter. 

Sisab bygger en grundskola för  
cirka 1000 elever.

Stockholms stad rustar upp 
Enbacksparken och bygger om 
kringliggande gator.
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Vem gör vad? 


