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Trafikavstängningen på Roslagsbanan
Vi närmar oss trafikavstängningen  på Ros-
lagsbanan den 10 juni, som i april sköts fram 
på grund av risk för smittspridning. 

Perioden som banan nu kommer att vara 
avstängd är cirka en månad kortare än i 
den ursprungliga planen. Vi behöver därför 
jobba så mycket som möjligt för att hinna 
klart med våra arbeten under den period 
Roslagsbanan är avstängd. Det medför 
förändrade och längre arbetstider i ditt 
närområde. 

Fler dagar och längre tider
Fram till avstängningen 10 juni arbetar vi  
som tidigare, vardagar klockan 07:00-
19:00 och även helger när det behövs 
klockan 08:00 - 17:00.

Från 10 juni - 29 augusti kommer vi arbeta 
måndag till fredag  klockan 07:00 - 22:00 
samt lördag klockan 08:00 - 17:00. Det 
kan även förekomma arbeten på sönda-
gar, då klockan 08:00 - 17:00. 

Vi kommer att arbeta från norr om Täby 
kyrkbys station upp till korsningen vid 
Bylevägen.

Arbeten kring broarna 
Vid området runt broarna vid Jarlabankes 
väg, nya tunneln mellan Adolf Lemons Väg/
Snöbärsgränd och vid Lokevägens över-
gång kommer vi från  6 juli - 29 augusti  
arbeta med betongarbeten måndag till  
fredag, klockan 05:00 - 22:30 samt lördag 
klockan 08:00 - 17:00.

Arbetstider i höst 
Även efter sommaren kommer vi behöva 
arbeta långa dagar. När vi vet vilka tider som 
kommer att gälla informerar vi om det. 

Störningsinformation 
Det är mycket som ska göras under av-
stängningen 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 webplats kan du även läsa mer om 
projektet och anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 
Under ”Utbyggnad och säkerhet” hittar du 
även också aktuell störningsinformation. 
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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.  


