
Den nya parken växer fram
Information om upprustning av Fatbursparken - juli 2020

Läs mer:  växer.stockholm/fatbursparken

Utgallring och uppfräschning i 
nordöstra delen av parken
Arbetena i den nordöstra delen av 
parken är nu avslutade. Tidigt i våras 
satte staden upp flera fågelholkar, som 
fåglarna huserat i. I hörnet mot Göta Ark 
har träden glesats ur för att kvarvarande 
träd ska få bättre förutsättningar att växa 
sig starka och friska. Hundrastgården har 
blivit större, fått parkbänkar, belysning 
och stadens servicegrupp har tillverkat 
redskap för agility till hundarna. Runt 
Tegelhuset har området snyggats till och 
ytorna öppnats upp för att Tegelhuset ska 
bli mer tillgängligt. Staketet mot ravinen 
har reparerats och nytt gräs har såtts. 

Utegymmet kom på plats i juni och vi 
hoppas det kommer att användas flitigt. 
Gradängerna (den trappstegsformade 
formationen i halvcirkel nedanför ute-
gymmet) tillåter en flexibel användning, 
till exempel som sittplats för åskådare 
eller plats för avkoppling. 

Områden och stråk har ramats in med 
smågatsten. En del ytor inom den första 
etappen är avstängda så att gräs och 
planteringar ska kunna etablera sig.

Stora markarbeten i de 
centrala delarna av parken
I slutet av juli påbörjas arbetena i park- 
ens centrala delar kring Mittstråket/Ban-
gårdsgången. Då kommer ett större antal 
av de befintliga körsbärsträden att fällas 
både söder och norr om Mittstråket/Ban- 
gårdsgången för att möjliggöra de om- 
fattande markarbeten som ska utföras. 
 
Marken är en gammal sjöbotten och 
staden har återkommande problem 
med att marken sätter sig, vilket skadar 
beläggningar och gör gångstråk otill-
gängliga. Området har även problem 
med omhändertagande av regnvatten 
med risk för översvämning. Därför 
kommer jordmassorna att grävas ut och 
ersättas med lättfyllnad som har bra 
dränerande egenskaper. Gångstråket 
breddas, nya ledningar och plattor läggs 
och stråket utrustas med sittbänkar och 
belysning. Vattenkonstverket Afrodites  
brunn ligger kvar i nuvarande läge. 
Skulpturen Dionysos återmonteras 
och får nya vatten- och elanslutningar. 
I södra delen av Fatbursparken, vid 
Bofills båge, utökas belysningen längs 
ett av gångstråken.

Byggnader från förr
I samband med att JVAB grävde i 
området nära Tegelhuset, grävde 
de fram en gammal husgrund, 
som troligen tillhör en verkstad 
som låg intill en bensinstation. 
Bilden ovan är på området, 
tagen på 1930-talet.

Verkstadsdelen är inringad med 
rosa cirkel. Mitt i bilden kan ni se 
Tegelhuset och bakom bensin-
stationen syns Oscar den förstes 
minne (fastigheten Stiftelsen). 
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Intill bensinstationen låg en verkstadsdel. 
I samband med schktarbetena grävdes 
grunden fram och fick se dagens ljus. 
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Arbetet sker i etapper 
Under vecka 28-30 (6 juli-24 juli) är byggarbetsplatsen 
stängd för semester. Därefter startar etapp 2 längs Mitt- 
stråket/Bangårdsgången. Området i den centrala delen 
av parken stängs av. Därefter fälls körsbärsträden och 
markarbetena startar med att jordmassorna grävs ur för att 
ersättas med annat lättare material som har bra dränerande 
egenskaper. Sedan börjar arbetet med att bygga nya träd-
gropar, bygga växtbäddar samt lägga plattor. Plantering av 
nya körsbärsträd kommer ske från senhösten/vintern fram 
till våren 2021.

Arbete pågår i huvudsak vardagar klockan 07-18. Arbetena 
innebär till exempel ökat antal byggtransporter, damm 
och buller från arbetsområdet samt tillfälligt omlagda 
gång- och cykelvägar. Följ de anvisningsskyltar som finns 
i parken för alternativa vägar. Den nya parken växer fram 
etappvis och beräknas vara klar sommaren 2022. Arbetena 
utförs av JVAB på uppdrag av exploateringskontoret.

Arbetsområdet - spännande men farlig plats
En byggarbetsplats kan vara en spännande men också farlig 
plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten 
under byggtiden genom att respektera avstängningar och 
följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbets-
området och var uppmärksam i samband med backande 
fordon. Hjälp oss att undvika att barn och unga vistas inom 
arbetsområdet.

Nya körsbärsträd i Mittstråket/Bangårdsgången
På båda sidor om Mittstråket/Bangårdsgången kommer de 
körsbärsträd som står närmast att tas ner under sensom-
maren. De nya körsbärsträden, som planteras med start 
under senhösten/vintern är fylldblommigt fågelbär. Staden 
kommer att bygga trädgropar för de nya växtbäddarna som 
de nya träden planteras i. Det förbättrar livsvillkoren för 
träden att växa sig starka och friska.

Träden trivs bättre och dagvattnet fördröjs
Växtbäddarna förses med skelettjordar, som bidrar till att 
träden trivs bättre. Jorden blir inte för kompakt, rötterna 
får tillräckligt med plats så att syre och näring kan komma 
ned till dem. Skelettjordarna renar och fördröjer också dag-
vattnet och är därför en viktig komponent för hanteringen 
av dagvatten.

Fylldblommigt fågelbär (Prunus avium´Plena´)

Längs Mittstråket/Bangårdsgången genomförs markarbeten för att åtgärda problemen med sättningar och stora vattenansamlingar vid  
regn. De befintliga körsbärsträden ersätts med nya träd och får nya växtbäddar, som förbättrar livsvillkoren och dagvattenhanteringen. 
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