
 

 

 

INFORMATION TILL DIG SOM NÄRBOENDE 

 

Hej! Med detta blad vill vi informera dig som närboende om planerna för byte 
av bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen. 

Tekniska kontoret har i uppdrag från tekniska nämnden att projektera och planera för ett 

byte av bullerskydden. Detta pågår nu. Sedan väntar politiskt beslut om genomförande av 

projektet. Om så sker är den preliminära tidplanen för start vår/sommar 2022. 

Som en del av det förberedande arbetet vill vi fånga in synpunkter och funderingar som 

kan finnas om arbetet. Läs mer på baksidan. 

Hälsningar, 

Arbetsgrupp Bullerskärmar Enebyberg 

VILKA BULLERSKYDD? 

Det gäller bullerskärmarna utmed Enebybergsvägen; från rondellen vid Coop, 

Santararavägen, till Svampvägen. Bytet gäller båda sidor av vägen. 

Det handlar om skärmar vid 61 fastigheter. Ca 10 skärmar behöver höjas med 0,5 meter 

för att klara gränsvärdet för buller. Detta gäller fastigheterna Idegranen 16, Ängssyran 18-

20, Lärkträdet 13, 24, 26, 30, Gurkmejan 13 och Gurkmejan 15. 

På danderyd.se/bullerskarmarenebyberg hittar du karta. 

UTSEENDE 

Planen är att de nya bullerskyddsskärmarna ska vara i trä, snarlika de som är på plats 

idag. Idag har skärmarna i området olika färg. Planen framåt är att samtliga 

bullerskyddsskärmar ska målas i en grön färg i olika nyanser för att skapa en mer enhetlig 

gatubild. 

Portar och grindar ingår inte i bytet. Om du som fastighetsägare vill behålla port och 

grindar så kommer det att finnas ritningar på portar/grindar att tillgå som du som 

fastighetsägare kan uppföra och bekosta själva. 

 

 

 



 

 

 

 

NÄR SKA PROJEKTET GENOMFÖRAS? 

Först krävs att tekniska kontoret får i uppdrag från tekniska nämnden att genomföra bytet. 

Om så sker är den preliminära tidplanen för start vår/sommar 2022. Preliminär tid för 

arbetets utförande är cirka 6-9 månader. 

VÄXTVÄGG I TRAFIKMILJÖ 

I samband med bytet tittar vi på 

möjligheterna att göra ett pilotprojekt med 

växtskärmar bakom busshållplatsen vid 

Coop, Enmans väg. Bullerskärmarna görs i så 

fall i cortenstål och täcks av växtlighet. 

Förutom att de är bullerdämpande och ger en 

naturkänsla skulle de också kunna bidra till 

biologisk mångfald, vara temperatursänkande 

och partikelreducerande. Platsen är intressant 

eftersom det är den mest trafikerade delen av 

sträckan. 

VAD INNEBÄR ARBETET? 

Om projektet genomförs sker arbetet från Enebybergsvägen. Har du träd eller buskar som 

vuxit över skärmarna behöver de beskäras. Intilliggande blommor, rabatter och skjul kan 

behöva flyttas av fastighetsägare. På danderyd.se/bullerskyddenebyberg hittar du mer 

information om det preliminära upplägget för utförandet av arbetet och svar på vanliga 

frågor. 

DELA DINA SYNPUNKTER 

Fota QR-koden med din smartphone för att komma direkt till formuläret.  

Sista dag är 5 januari 2022. 

Du kan också skicka in dina synpunkter via brev till Danderyds kommun, box 66, 182 05 

Djursholm. Märk kuvertet bullerskydd Enebyberg, tekniska kontoret. 

VILL DU HA INFORMATION TILL DIN MEJL FRAMÖVER? 

Anmäl din mejladress på danderyd.se/bullerskarmarenebyberg. 

KONTAKTA OSS  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till arbetsgruppen via danderyd.se/kontakt. 

 

Skissbild som visar hur en grön vägg skulle kunna se ut. 
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