
Bron över Gamla Karlbergsvägen klar.
Gamla Karlbergsvägen är nu öppen för trafik igen, gäller 
både bilar samt gång- och cykeltrafik. Då det finns lite 
putsjobb kvar kan en del småstörningar förekomma under 
arbetets gång.

Håll ut – snart släpps trafiken på åt båda hållen.
Oturen har tyvärr varit framme och en skada har uppstått 
på den befintliga gång- och cykelporten under Stock-
holmsvägen. Detta har medfört att vissa övriga arbeten 
inte kunnat utföras som planerat. På grund av dessa 
omständigheter har vi inte kunnat öppna vägen i båda 
riktningarna enligt vad vi informerade i tidigare utskick. 
Ny tid för när Stockholmsvägen öppnas helt för trafik 
igen, är fredag den 21 november. Trafikvakter kommer 
att finnas på plats mellan 07.00 – 10.00 och 14.00 – 
17.00.

Pågående järnvägsarbeten.
Arbetet med spårriktning av räls pågår just nu för fullt. 
Kontaktledningarna är på plats och de arbeten som pågår 
men som kanske inte syns, är signalarbeten, det vill säga 
arbeten som har med säkerhetsutrustning att göra.

Ny trappa/ramp vid gång- och cykelport under 
Stockholmsvägen i Bällsta.
Arbetet med trappa och ramp för tillträde till den nya 
plattformen är nu i sitt slutskede. Tunneln är färdig att 
trafikeras och rampen är klar för användning. Dock kan 
viss begränsning av framkomligheten ske på grund av 
pågående slut-arbeten med belysning.

Bullerskyddande skärmar. 
Byggande av bullerskyddsskärmar efter sträckan pågår för 
fullt. Den observante har sett att planken reser sig höga och 
täcker stora delar av sträckan. För att smälta in i miljön och 
för att du som reser med Roslagsbanan ska få en fin utsikt 
kommer vissa partier att vara transparenta.

Efterarbeten.
Återställningsarbeten och planteringar fortsätter så länge 
vädret tillåter.

Helg- och kvällsarbeten.
För att hålla den tighta tidsplanen har vi myndighetstill-
stånd för att jobba kvällar och helger: måndag – fredag 
kl 06.00 – 22.00 samt lördag – söndag kl 07.00 – 18.00.

Vi beklagar!
Den sista tiden har vi fått klagomål på att gångbanor 
används av våra entreprenörer utan någon varning. Vi tar 
kritiken till oss och kommer att se till att det inträffade 
inte upprepas igen. Säkerheten är det absolut viktigaste 
i vårt arbete och något vi tar på största allvar.

Tack för ditt tålamod!
Nu är de största jobben gjorda och den tunga trafiken 
kommer successivt att minska. Fortfarande återstår dock 
en del arbeten och vi jobbar hårt för att hålla tidsplanen. 

Vill du veta mer om Roslagsbanans utbyggnad?
Följ vårt arbete på sll.se/roslagsbanan. Här kan du också 
anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

AKTUELLT ROSLAGSBANAN
#3 SENASTE NyTT FRÅN ARBETET mED STRäcKAN Kragstalund – Vallentuna

Nu tar Roslagsbanan nästa steg. Fram till och med 2018 bygger vi nytt och rustar upp både spår, tåg och stationer för att din resa ska bli punktligare. 
Välkommen ombord! Roslagsbanan – på väg till en bättre resa.
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