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Trafikstart på Roslagsbanan
Nu närmar vi oss den 20 december då tågen 
börjar gå hela vägen till Kårsta. I och med det 
går vi in i en lugnare period kring arbetet med 
Roslagsbanans utbyggnad. 

Arbetstider efter årsskiftet
Vi kommer ta julledigt mellan den 21 december 
och den 4 januari.
Fram till nästa avstängning i juni 2021 är 
arbetstiderna vardagar mellan klockan 07.00 – 
19.00. Vid eventuella avvikande tider kommer vi 
skicka ut sms och uppdatera vår webbplats.

Kommande arbeten
Under nästa år kommer vi fortsätta arbetet med 
spåruppbyggnad samt bullerskärmar på östra 
sidan av spåret. Det betyder att det området 
fortsatt är en byggarbetsplats med maskiner 
som kommer röra sig utmed spåret. Vi kommer 
även börja med återställningsarbeten samt 
sätta upp stängsel och belysning. Infartsparker-
ingen söder om Täby kyrkby station fortsätter 
att vara öppen även under våren 2021.

Vid Jarlabankes väg kommer vi fortsätta med 
färdigställandet av bron. Räcken och belysning 

ska upp samt utformningen ska utföras.
Broläget vid Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd 
öppnar i januari. Efter öppnandet kommer det 
fortsatt vara arbeten kvar med asfaltering, 
räcken, planteringar samt utformning. Vi kommer 
därför tidvis behöva stänga delar av gång- och 
cykeltunneln.
I februari kommer Lokevägen öppna för gång- 
och cykeltrafik. Fram till öppningen kommer vi 
arbeta med bland annat gjutning, asfaltering, 
installation av hiss och utformning av bron. 

Vi vill passa på att tacka för ert tålamod under 
det gångna året och önska er en riktigt god jul 
och gott nytt år!

Störningsinformation direkt i mobilen
Det bästa sättet att få informationen är att 
registrera ditt mobilnummer på vår webbplats 
sll.se/roslagsbanan.

På vår webbplats under ”Utbyggnad och 
säkerhet” kan du läsa mer om projektet. Där 
hittar du även aktuell störningsinformation.
Direktlänk till störningsinformationen:
sll.se/roslagsbanan/infoataby
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Nordostkommunerna och Region Stockholm växer i snabb takt. Vi 
moderniserar och bygger ut Roslagsbanan, för dig och dina barnbarn. 
Följ med oss på resan mot världens mest hållbara kollektivtrafik.  


