
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.  

Roslagsbanans utbyggnad 
informerar, december 2019
Tillfällig infart till Adolf Lemons väg
Nu är lösningen på en tillfällig väg, under tiden som Jarlabankes väg 
är avstängd, klar. 

Vid Jarlabankes väg i anslutning till Adolf Lemons väg gör vi en 
temporär väg som ska kunna användas för in- och utfart till Adolf 
Lemons väg. Vägen blir sex meter och tillåter därmed mötande trafik. 
Den tillfälliga vägen tillåter all trafik, men eftersom det är trafik-
arbeten som pågår precis intill bör gång- och cykeltrafik ta vägen mot 
centrum via Kalkonvägen och korsa Jarlabankes väg vid det befintliga 
trafikljuset.

Den tillfälliga vägen kommer att finnas så länge arbetet pågår med 
att bygga järnvägsbroar och för att få en planskild korsning vid 
Jarlabankes väg.

Anmäl dig till vår sms-tjänst
På vår webbplats sll.se/roslagsbanan kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer 
att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut på sll.se/roslagsbanan.  Du hittar tjänsten under "Ut-
byggnad och säkerhet" på webbplatsen. 

Ökad byggtrafik

Efter en lugnare byggperiod under julledigheten, sätter arbetena igång igen 
under vecka 2 2020. Byggtrafiken kommer då att öka i delar av Täby kyrkby. 
För att minska påverkan av den ökade trafiken har vi i norra Täby kyrkby gjort 
en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vi tidigare informerat om. Längs 
Hembergavägen har kommunen sedan tidigare byggt trottoar för att skilja 
gångtrafikanter från övrig trafik.
På alla gator där vi kommer att köra lastbil har vi filmat så att vi vet med 
säkerhet hur allt ser ut innan vi startar våra arbeten. På så vis kan vi åtgärda 
gatan till ursprungligt skick om något skulle påverkas under tiden vi arbetar.

Vi har besiktigat alla hus som identifierats i vår riskanalys och sätter löpande 
upp vibrationsmätare på väl utvalda platser. Allt för att vi ska ha god kontroll 
på våra arbeten, byggtrafiken och säkerheten i området.

Schakt- och spontarbeten

Efter helgerna i januari startar vi våra spontarbeten vid Jarlabankes väg och 
påbörjar våra förberedande arbeten för spontning på östra sidan av järnvägen vid 
Lokevägens övergång. 

Genomfart till järnvägsövergången vid Lokevägen kommer tidvis att vara 
begränsad eller stängd från Hembergavägen,Vasavägen och Vallhallavägen. 
Järnvägsövergången och någon väg till Jarlabankes väg kommer att hållas öp-
pen under hela byggtiden. Vi kommer informera så fort vi kan kring vilka vägar 
som stängs av eller leds om. All information finns på sll.se/roslagsbanan under 
Utbyggnad och säkerhet. 

Senaste nytt på sll.se/roslagsbanan

Information om utbyggnaden hittar du på vår webbplats sll.se/roslagsbanan. Här kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Vi uppdaterar webbplatsen kontinuerligt kring våra arbeten och skriver om kommande händelser. Under ”utbyggnad och säkerhet” hittar du störningsinformation 
som går ut till de som blir direkt påverkade av arbetena för att deras tomt gränsar till arbetsområdet till exempel. Självklart finns det i många fall fler som blir påver-
kade av våra arbeten och då hänvisar vi till webbplatsen. I vårt kalendarium får du snabbt en överblick kring kommande händelser.

Vi håller just nu på att uppdatera hela webbplatsen kring Roslagsbanans utbyggnad för att det ska bli lättare att hitta aktuell information.
Även på Täby www.taby.se/dubbelspar och Vallentuna www.vallentuna.se/roslagsbanan kommuners webbplatser finns information om dubbelspårsutbyggnaden.


