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Trafikavstängning på Roslagsbanan
25 juni till 16 oktober är tågtrafiken avstängd 
mellan Täby kyrkby och Kårsta. Från 17 oktober 
till 11 december är tågtrafiken avstängd från 
Lindholmen till Kårsta. En vecka i juli är hela 
Roslagsbanan avstängd. Läs mer på sl.se.

Det här ska vi göra
Under avstängningen kommer vi framför allt 
fortsätta med utbyggnaden av dubbelspår från 
Lokevägen till Kragstalund station.
Under midsommarhelgen kommer vi börja 
riva räls samt signal- och kontaktledningsan-
läggningen för att förbereda för de kommande 
arbetena. Under juli månad kommer vi sedan 
att utföra de mest bullrande arbetena såsom 
schaktning och eventuellt en del sprängningar. 
Det kommer även att vara många maskiner 
igång och en hel del byggtrafik i området.

Vid Lokevägen kommer vi att justera bron vilket 
bland annat innebär bilning.

Vid Täby kyrkby station kommer vi att ta bort 
nuvarande räls och justera höjden på banvallen.

Under avstängningen kommer vi även montera 
de bullerskärmar som fortfarande saknas på 
vissa delar av sträckan.

Arbetstider under sommaren
Grundtider för arbetena kommer att vara
vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar
kommer vi att behöva arbeta till klockan 22.00,
då med mindre bullrande arbeten. Vi
kommer även att behöva arbeta vissa helger, 
inför dessa skickar vi ut sms till alla
som anmält sig på vår webbplats. Arbetstider
på helger är klockan 08.00 – 17.00.

Störningsinformation direkt i mobilen
Det är mycket som ska göras under avstäng-
ningen och de tider vi nu informerat om
kan komma att förändras och avvikelser kan
inträffa. Vi kommer i största möjliga mån
att informera om det inträffar. 

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/infotaby
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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.  


