
Avstängning Kårstalinjen
 • Täby kyrkby – Kårsta, 6/4 – 9/4 och 15/4 – 7/11 

 • Stockholms östra – Kårsta, 10/4 – 14/4

 • Visinge – Kårsta, 5/4 och 31/10 – 1/11

Avstängning Österskärslinjen 
 • Åkersberga – Österskär, 9/4 kl. 19:00

 • Stockholms östra – Österskär, 10/4 – 14/4

 • Åkers Runö – Österskär, 15/4 – 18/4

Avstängning Näsbyparklinjen
 • Stockholms östra – Näsbypark, 10/4 – 14/4
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Så går din resa 
när vi jobbar på 
Roslagsbanan

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.

Information om Roslagsbanan

Roslagsbanan i påsk: 
Bussar ersätter på alla linjer  
Skärtorsdag 9 april

9 april från kl 19.00 vänder  
linje 28 i Åkersberga.

Sträckan Åkersberga – Österskär 
ersätts med buss 28M.

Påskhelgen 10–14 april ersätts  
hela Roslagsbanan med bussar

27A Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta – Vallentuna – Arninge leden 
– E18 – Danderyds sjukhus  
(OBS! Bussen går endast 14 april)

27B Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta – Vallentuna – Visinge – 
 Tibble – Danderyds sjukhus

27D Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta – Vallentuna – Hagmovägen 
– Roslags Näsby trafikplats – Dande-
ryds sjukhus (OBS! Ej 14 april)

27K Vallentuna – Ö Ormsta – Lind-
holmen – Ekskogen – Kårsta – 
 Söderhalls trafikplats

28B Åkersberga – Täby centrum  
– Danderyds sjukhus

28D Täby centrum – Djursholms Ösby 
– Danderyds sjukhus

28M Österskär – Åkersberga – E18 
– Danderyds sjukhus

28R Åkersberga – Rydbo – Hägernäs 

Pilotvägen – Viggby skolan – Dande-
ryds sjukhus

29B Näsbypark – Danderyds sjukhus

Bussarna utgår från Danderyds sjuk-
hus (T-bana Danderyds sjukhus).

15–18 april

15–18 april vänder linje 28  
i Åkers Runö. 

Sträckan Åkers Runö – Österskär 
ersätts med buss 28M som har pass-
ning med tåget.

15 april vänder linje 27 i Täby kyrkby. 
Sträckan Täby kyrkby – Kårsta 
 ersätts med buss fram till och med  
7 november.

Var beredd på fler byten och längre 
restid än normalt. 

I år fortsätter vi den största upprust-
ningen av Stockholms kollektivtrafik 
sedan 1960-talet. Det innebär att vi 
måste stänga stationer, sträckor och 
göra en hel del annat som kan strula 
till det. En nödvändig plåga i dag för 
att vi ska kunna bli bättre i morgon.

Mer info på sl.se eller på sll.se/roslagsbanan



Ersättningsbuss – en nödvändig plåga för  
en bättre resa på Roslagsbanan i framtiden 
Från den 5 april* till den 7 november 
ersätts din vanliga resa med buss 
mellan Täby kyrkby och Kårsta. Din 
resa kommer därför att ta längre tid 
än vad den gör i vanliga fall.  

Här tipsar vi om de bästa bussarna 
– allt för att underlätta ditt vardags-
pussel. 

Om det går – planera din resa i tid. 
 
27B Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta –  Vallentuna – Täby kyrkby.
Huvudlinje och kör med anslutning 
till/från samtliga tåg vid Täby kyrkby.

Bra att veta: Du byter  mellan tåg  
och buss i Täby kyrkby där buss och 
tåg har passning och du undviker 
trafiken på E18 under ombyggnatio-
nen där. 

27A Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta – Vallentuna – Arninge leden  
– E18 – Danderyds sjukhus.
Observera att restiden kan bli längre 
eftersom bussarna på E18 kör i de 
vanliga körfälten.
Bra att veta: Direktbuss till Dande-
ryds sjukhus vardagar mellan  
kl. 05.30 och kl. 21.00 och saxas 
med linje 608.

27K Vallentuna – Ö Ormsta – Lind-
holmen  – Ekskogen – Kårsta – 
Söder halls trafikplats.
Bra att veta: Bussarna går en gång  
i timmen och är planerade att passa 
med motorvägsbuss 639 eller 676 
vid Söderhalls trafikplats.

27T Lindholmen (varannan tur) – 
Ormsta – Vallentuna – Hagmo vägen 
– Täby centrum. Går vardagar mellan 
kl. 05.00–21.00.
Bra att veta: Buss för dig som går i 
skolan i Täby eller vill åka till Täby C 
där du också kan ta dig vidare med 
Österskärslinjen. 

Alternativa resvägar om du ska till 
Sollentuna, Kista eller Upplands 
Väsby
Buss 687 från Vallentuna till 
 Sollentuna och Kista.
Buss 524 från Vallentuna till 
 Upplands Väsby.
Buss 610 eller 27T och byte till buss 
612, 684, 685 vid Täby kyrkby för 
resor till Kista eller Upplands Väsby.

* Den 5 april samt 31/10-1/11 vän-
der tågen i Visinge i stället för Täby 
kyrkby.


