
Gång- och cykeltrafik vid gamla 
Karlbergsvägen.
Måndag den 20 oktober öppnas en tillfällig gång- 
och cykelväg vid bron över gamla Karlbergsvägen. 
Småstörningar kan äga rum under arbetets gång.

Snart släpps trafiken på åt båda hållen.
Stockholmsvägens begränsade framkomlighet är 
snart ett minne blott. Under v 45 släpps trafiken 
på igen, i båda riktningarna. Kortare tillfälliga 
avstängningar kan förekomma fram till vecka 
46 – 47. Trafikvakter kommer att finnas på plats 
mellan 06.00 – 10.00 och 14.00 – 18.00.

Helg- och kvällsarbeten.
Svetsningsarbeten av räls pågår intensivt, för att 
hålla den tighta tidsplanen har vi myndighetstillstånd 
för att jobba kvällar och helger. Arbeten med svets-
ning kommer att pågå fram till och med vecka 45, 
måndag – fredag kl 06.00 – 22.00 samt lördag – 
söndag kl 07.00 – 18.00. I samband med arbetet 
kan det uppstå starka ljussken, från rälsen.

Handgjord stödmur.
Den vackra stödmuren, en så kallad gabionmur, 
är byggd helt för hand, där varje sten är dit lagd 
för hand för att få ett resultat som är hållbart och 
smälter in i miljön på ett naturligt sätt.

Bullerskyddande skärmar.
Byggande av bullerskyddsskärmar efter sträckan 
pågår för fullt. Som högst 4 meter på vissa delar av 
sträckan.

Tack för ditt tålamod!
De största jobben är nu gjorda och den tunga 
trafiken kommer successivt att minska. Men fortfa-
rande återstår en del arbeten. Vi jobbar hårt för att 
hålla tidsplanen och tackar för visat tålamod.  

Nyfiken på mer?
Följ vårt arbete på sll.se/roslagsbanan. Här kan du 
också anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

AKTUELLT ROSLAGSBANAN
#1 SENASTE NyTT FRåN ARBETET MED ROSLAGSBANAN 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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