
Nu öppnar Jarlabankes väg

Bygginformation från RoslagsbananRoslagsbanan

Den 9 november öppnar vi Jarlabankes väg för biltrafik 
samt gång- och cykeltrafik. I samband med det stänger vi 
övergången vid Lokevägen. Kartan visar de rekommen-
derade vägarna för gång- och cykeltrafik i området efter 9 
november. 
Från Vallhallavägen till Hembergavägen/Vasavägen gör 
vi  en separat gång- och cykelbana. Vi har även sett över 
belysningen på de vägar vi nu rekommenderar. 

För biltrafik i området gäller följande:
1. Passagen mellan Vallhallavägen och Hembergavägen/
     Vasavägen är fortsatt avstängd. Det kommer att finnas 
     en vändplan vid slutet av Vallhallavägen.
2. Månstigen och en bit av Härdstigen förblir enkelriktade. 
3. Gång- och cykelfållan på Härdstigen och Torgnyvägen 
     kommer att vara kvar. 
4. Trafikljuset vid korsningen Vikingavägen/Härdstigen 
     tas bort.
5. Tidvis kommer Jarlabankes väg att ha ett körfält 
     avstängt.

Arbetstider fram till trafikstart 13 december
Tiderna för arbetena framöver är klockan 07.00 – 22.00 
alla dagar i veckan. Det kan förekomma en del arbeten på 
nätter. Inför de nattarbeten som är mer bullrande skick-
ar vi ut sms till alla som anmält sitt mobilnummer på vår 
webbplats sll.se/roslagsbanan.

Det här ska vi göra 
Förutom de redan pågående arbetena börjar nu bland an-
nat arbetet med att återuppbygga kontaktledning och 
signalanläggningar. En spårriktarmaskin kommer rikta 
spåren utmed hela sträckan Täby kyrkby - Kragstalund.

Hur ser det ut efter trafikstart?
Vid trafikstart kommer spåret på västra sidan vara i bruk 
och bullerskärmarna vara på plats. 
Vi kommer fortsätta arbeta med spåret på östra sidan 
efter trafikstart. Det innebär att det området fortfarande 
kommer vara en arbetsplats med byggstaket uppsatt.

Arbetet vid de tre broarna (Lokevägen, Adolf Lemons väg 
och Jarlabankes väg) fortsätter och där kommer det vara 
arbetsplats på båda sidor av spåret.

Enligt plan öppnar vi järnvägskorsningarna för gång- och 
cykeltrafik vid Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd i januari 
2021 och Lokevägen i februari 2021.

Störningsinformation direkt i mobilen
Det är fortsatt mycket som ska göras och de tider vi nu 
informerat om kan förändras och avvikelser kan inträffa. 
Vi kommer i största möjliga mån att informera om det 
inträffar. Varje måndag lägger vi upp veckans arbeten 
på webbplatsen, sll.se/roslagsbanan/infotaby.

Registrera ditt mobilnummer på vår webbplats, sll.se/
roslagsbanan, för att få information direkt i mobilen. 

På vår webbplats under ”Utbyggnad och säkerhet” kan 
du även läsa mer om projektet och anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev. 

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.  

Rekommenderade gång- och cykelvägar
Avstängda gång- och cykelvägar
Avstängda järnvägsövergångar 
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