
Ny gång- och cykelbana på båda 
sidor om Bällstavägen, som knyter 
an till cykelpendlingsstråket mel-
lan Islandstorget och Sundbyberg. 

Tensta växer 

Åtgärderna ska bidra till att fler ska välja 
att gå och cykla. Satsningen är naturlig 
del i framväxten av Annedal och bidrar 
till att öka trafiksäkerheten, förbättra 

Stockholms stad berättar om pågående och planerade byggplaner.

framkomligheten och tillgängligheten 
i området. Arbetet med att rusta upp 
Bällstavägen pågår från 5 september till 
sommaren 2017. 

Läs mer: stockholm.se/ballstavagen

Bällstavägen rustas
Begränsad framkomlighet från 5 september till sommaren 2017.

 
                      

Signalreglerade 
övergångsställen  
på Bällstavägen vid  
Mariehällstorget och 
på båda sidor om  
Dartanjangs gata och 
Tappvägen.

Under byggtiden kommer det att märkas 
en ökning av byggtrafik, damm samt 
buller, bland annat från maskiner samt i 
samband med gräv och- schaktarbeten. 
De arbeten som bullrar mest utförs i 
huvudsak under vardagar kl. 7-19. 

Markarbeten kommer att genomföras. 
En riskinventering har gjorts och berörda 
fastigheter har utrustats med vibrations-
mätare. Dessa följs upp efter arbetet har 
avslutats.

Du som vistas i området kan hjälpa till 
att öka säkerheten under byggtiden 
genom att använda säkra gångvägar  
och cykelvägar, följa orange hänvisning 
och respektera avstängningar. Var upp-
märksam på byggtrafiken i området. 

 

Bällstavägen, i höjd med Annedal, rustas upp med ny gång- och cykelbana, 
fler övergångsställen och nya busshållplatser.  Se karta på baksidan.

Störande arbeten  
under byggtiden

Under byggtiden kommer 
framkomligheten att vara 
begränsad.

Följ orange vägvisning och 
håll avstånd till framförvarande for-
don för att skapa ett jämnt trafikflöde 
genom byggarbetsområdet. 

Du kan bidra till en bättre framkom-
lighet genom att i möjligaste mån  
lämna bilen hemma och resa kollektivt, 
välja alternativa resvägar och undvika 
att resa i rusningstrafik. 

Ta gärna del av trafikinformation via 
www.trafiken.nu eller andra trafikinfor-
mationstjänster.

Körfält för vän-
stersängande 
trafik för att skapa 
bättre framkom-
lighet vid korsnin-
garna Bällstavä-

gen-Dartanjangs gata och 
Bällsta-vägen-Tappvägen. 
 
Se karta på baksidan.

Planerade 
åtgärder

Barn i skolåldern?
Du som har barn i skolåldern 
kan öka säkerheten genom att 
gå med ditt barn till skolan eller 
tillsammans med andra föräldrar 
arrangera vandrande skolbussar, 
som innebär att flera familjer går 
samman och turas om att gå till 
och från skolan med de barn som 
bor i samma område. 

Läs mer om säkra skolvägar på 
stockholm.se/barnitrafiken

Begränsad  
framkomlighet
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