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Arbetstider i Täby kyrkby
Grundtiderna för arbetena framöver är 
vardagar klockan 07:00 – 19:00. Vissa kvällar 
kommer vi att behöva arbeta till klockan 22:00, 
då med mindre bullrande arbeten.  Vid de tre 
broarna (Jarlabanke, Adolf Lemon och Loke-
vägen) kommer vi starta klockan 06:00. Vi 
kommer även under hösten 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.

Det här ska vi göra
Under hösten kommer vi att fortsätta schakta 
och utföra markarbeten. Vi fyller upp och pack-
ar banvallen för att kunna lägga tillbaka spåret. 
Hela anläggningen för kontaktledningen ska 
byggas. Vi kommer att behöva borra och utföra 
enstaka sprängningar. 
Bullerskärmar och spårnära bullerskärmar ska 
monteras och stora betongarbeten ska utföras. 
I novemeber kommer vi att öppna upp Jarla-
bankes väg igen. 

Arbetstider under senhöst/vinter
Beroende på hur arbetet går under hösten 
vet vi vilka tider vi behöver arbeta de två sista 
månaderna av trafikavstängningen, för att bli 
klara till trafikstart den 13 december. När vi 
vet vilka tider som kommer att gälla i novem-
ber och december informerar vi om det.

Tack och förlåt!
Under sommaren har vi arbetat med en 
mängd olika moment under långa dagar och 
i stort sett alla helger. Eftersom sommaren 
har varit speciell har många av er varit hem-
ma. Vi vill passa på att tacka för ert tålamod! 
Hittills har vi kunnat föja den tidplan som 
blev forcerad på grund av att trafiksav-
stängningen blev försenad i samband med 
Covid-19. Vi vet att vårt arbete påverkar er 
alla mer eller mindre. 

Störningsinformation direkt i mobilen 
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. Varje måndag 
lägger vi upp veckans arbeten på webbplat-
sen och om helgarbete förekommer läggs 
det upp senast fredag. 

Det bästa sättet att få informationen är att 
registrera ditt mobilnummer på vår webb-
plats sll.se/roslagsbanan. 
På vår webbplats under ”Utbyggnad och 
säkerhet” kan du även läsa mer om projektet 
och anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 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.  


