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Brandstegen

Nu börjar vi bygga vid den före detta 
brandstationen i Midsommarkransen
I området kring den gamla brandstationen i Midsommarkransen ska en ny 
grundskola och två bostadshus byggas. Samtidigt rustas Enbacksparken 
upp och kringliggande gator byggs om. Förberedande mark och lednings- 
arbeten startar under våren och i höst börjar skolan och ett av bostads-
husen byggas.

Grundskola för 1000 elever
En ny skola ska byggas vid den före detta  
brandstationen i Midsommarkransen. 
Samtliga av brandstationens byggnader 
mot korsningen kommer bevaras och en 
ny skolbyggnad i fem våningar byggs 
bakom vagnhallen. 

I mars påbörjade Sisab underhålls-
arbeten i de delar av brandstationen som 
ska bevaras. I höst påbörjas byggnationen 
av den nya skolan som planeras stå färdig 
för verksamhetsstart höstterminen 2022.

Förbättring av park och trafiklösning
I samband med nybyggnationen rustar 
staden upp Enbacksparken och bygger 
om kringliggande gator. Delar av parken 
blir ny skolgård men ytan utformas som 
en helhet som kan samnyttjas. Hela 
parken får en ny gestaltning och entréer 
och parkvägar förbättras.

För att skapa en trafiksäker miljö kring 
skolan och ge mer plats till gående och 
cyklister förskjuts korsningen Tellus-
borgsvägen och Bäckvägen åt söder. 
Förskjutningen av vägen innebär att 

parkeringsplatserna på  den södra sidan 
av Tellusborgsvägen tas bort. Ungefär 
hälften av parkeringsplatserna återskapas 
som kantstensparkering. 

Bostadshus vid Tellusborgsvägen
Mittemot skolan, längs med Tellusborgs-
vägen, ska Besqab bygga  två bostadshus 
med totalt cirka 50 lägenheter. Bygg-
nationen av bostäderna kan starta först 
efter att Tellusborgsvägens sträckning 
har rätats ut. 

Bostadshus vid Cedergrensvägen
I korsningen Cedergrensvägen och Bäck- 
vägen byggs ytterligare ett bostadshus.   
Här bygger Sveafastigheter ett bostadshus 
med 40 lägenheter. Förberedande mark-
arbeten startar under våren 2019. 

Grundskola för  
ca 1000 elever

Nya och bredare 
cykelbanor

Vad är på gång?
Mer om planerade arbeten 
under vår och sommar, 2019.

Illustration från korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen: Nivå arkitekter



   

Vi tänker på din säkerhet.  
Det är viktigt att du respekterar avstängningar  
och hänvisningar. 

 
Läs mer på: 
vaxer.stockholm/brandstegen
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Planerade arbeten 
vår och sommar 2019 

Tidplanen kan komma att 
ändras. Den senaste informa-
tionen om pågående och 
planerade arbeten finns på:  
vaxer.stockholm/brandstegen

Mars-juli 
Sisab utför underhållsarbeten i 
de delar av brandstationen som 
ska bevaras. 

April-juli
Sveafastigheter utför förbered- 
ande markarbeten i korsningen 
Cedergrensvägen och Bäck- 
vägen. I arbetet ingår trädfäll-
ning, borrning och sprängning.

Maj-juli 
Stockholms stad lägger om 
ledningar i Oktobergatan.  
I arbetet ingår borrning och 
sprängning. 

Juli-december 
Stockholms stad lägger om 
ledningar i Tellusborgsvägen.

Augusti-oktober 
De delar av brandstationen som 
inte ska bevaras rivs. 

Augusti 
Sveafastigheter startar 
byggnationen av bostadshuset 
i korsningen Cedergrensvägen 
och Bäckvägen.

Oktober 
Sisab startar byggnationen av 
den nya skolan.
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Sisab bygger F-9 skola för  
ca 1000 elever. 
 
Frågor om byggnationen:
Skolfastigheter i Stockholm AB
diarie@sisab.se 

Frågor om den nya skolan:  
Utbildningsförvaltningen 
funktion.UTBF-GR-DIABAS@ 
stockholm.se 

Sveafastigheter bygger ett 
bostadshus med 40 lägenheter.  
 
Frågor: 
Åsa Hansson, projektchef,
Sveafastigheter
asa.hansson@sveafastigheter.se

Stockholms stad rustar upp 
Enbacksparken och bygger om 
kringliggande gator.
 
Frågor:  
Ferhat Akdag, byggprojektledare, 
exploateringskontoret 
ferhat.akdag@stockholm.se

Linnea Elfving, kommunikatör, 
exploateringskontoret 
linnea.elfving@stockholm.se

Besqab ska bygga ett bostadshus 
med 50 lägenheter. Byggstart 
kan ske först efter att stadens 
arbeten är klara. 

Läs mer: vaxer.stockholm/brandstegen

Vad är på gång?
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