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NCC tecknar avtal med SL om Roslagsbanans 
utbyggnad  
 

NCC har ingått avtal om att åt SL bygga ut Roslagsbanan från enkelspår 

till dubbelspår i norra Stockholm. Ordervärdet uppgår till drygt 280 MSEK. 

 
NCC ska bygga dubbelspår mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund, en sträcka på 
2,1 km. Med dubbelspåret kommer SL att kunna öka Roslagsbanans kapacitet och fler tåg 
kan trafikera sträckan och möjliggöra tätare trafik. Även trafiksäkerheten förbättras i och 
med att dubbelspåret byggs ut och att flera korsningar med järnvägen blir planskilda. 

– NCC har stor erfarenhet av att bygga med pågående tågtrafik och vi planerar projektet för 
att miljön ska vara trafiksäker för allmänheten och arbetsmiljön ska vara säker för våra 
medarbetare, säger Ingegerd Simonsson, regionchef Civil East, NCC Infrastructure. 

I samband med utbyggnaden görs åtgärder för att sänka bullernivåer bland annat genom 
bullerplank. NCC kommer även att bygga nya broar och göra avancerade 
stödkonstruktioner.  

– Roslagsbanan används av många och tillsammans med SL kommer vi nu att planera 
arbetet för att i möjligaste mån minimera störningarna under byggtiden, säger Ingegerd 
Simonsson. 

Kontraktet är en utförandeentreprenad och uppgår till drygt 280 MSEK. Affären 
orderregistreras i första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Blumfalk, affärschef, NCC Infrastructure 070 203 77 89, johan.blumfalk@ncc.se 
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69, anna.trane@ncc.se  
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.  
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en 
omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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