Information om avstängd väg
Nu har vi kommit en bra bit med bygget av den nya bron över järnvägen. Vi är klara med
pålningsarbetet och förbereder ett lyft av en brodel över järnvägen. På grund av det
arbetet behöver vi stänga av väg 505 vid järnvägen från måndagen den 31 augusti till och
med onsdagen den 9 september. Vägar till bostäder kommer att hållas öppna.
Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att olägenheter
uppstår under byggtiden, men periodvis kommer arbeten
att uppstå som kan vara störande. Nu planerar vi ett
arbete som påverkar trafiken. Läs mer nedan.

Avstängd väg

Vi hoppas att du kan ha förståelse för dessa störningar.
Säkerheten är mycket viktigt och vi ber dig som rör dig i
området att respektera avstängningen. Tack för visad
hänsyn!

Den nya bron ökar trafiksäkerheten

Väg 505 kommer att stängas av från och med måndagen
den 31 augusti klockan 00:00 till och med onsdagen den 9
september klockan 24:00. Avstängningen gäller för bil-,
gång- och cykeltrafik. Vi behöver stänga av vägen för att
kunna förbereda och utföra lyftet av en brodel över
järnvägen. Vägar till bostäder kommer att hållas öppna.
Avstängning kan medföra olägenheter i form av förlängda
restider då annan väg måste användas.

Vi bygger den nya bron över järnvägen för att kunna
stänga och ta bort korsningen mellan vägen och
järnvägen vid Solviks grindar. Syftet är att främst att
öka trafiksäkerheten men ombyggnaden innebär även
att framkomligheten ökar på både väg och järnväg.
Vi planerar för att kunna öppna den nya bron
sommaren 2021.
Läs mer på trafikverket.se/solviksgrindar

Ungefär så här kommer den nya bron att se ut. Bilden är ett fotomontage.

Kontaktuppgifter

Peab Anläggning AB:

Trafikverket:

Besöksadress: Solna strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Björn Gustafsson
Mobil: 073-337 53 65
bjorn.gustafsson@peab.se

Tom Sandberg, projektledare
Telefon: 010-123 65 44
tom.sandberg@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • VÄG 505, SOLVIKS GRINDAR, PLANSKILD KORSNING • AUGUSTI 2020

