
Varför dubbelspår? 
En enkelspårig järnväg gör trafiken
störningskänslig. Om ett tåg är försenat i en
riktning där det bara finns enkelspår, blir det
mötande tåget också försenat och störningen
sprider sig snabbt till resten av tågen på
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Välkommen till Roslagsbanans nyhetsbrev!
Följ vad som händer kring dubbelspårsutbyggnaden nu
när Roslagsbanan tar nästa steg. Vi bygger dubbelspår på
flera sträckor, vilket innebär ökad kapacitet och mindre
störningskänslig trafik. Dessutom bygger vi bullerskydd,
förhöjer säkerheten, rustar upp befintliga vagnar, köper
nya tåg och bygger en ny depå. Arbetet påverkar din resa
idag, men i framtiden får du en mer punktlig och bekväm
resa. Under 2018 beräknas hela banan vara klar. 

Roslagsbanan  på väg mot en bättre resa!

Hälsningar, Marianne Gundmark, redaktör

Havin Nyqvist leder programmet från årsskiftet 
- Roslagbanans utbyggnad är ett omfattande projekt
som jag ser mycket fram emot att vara med om att leda
under de kommande åren. 

Målsättningen är en mer regelbunden och förtätad trafik,
där vi möjliggör för merparten av resenärerna att få minst
10minuterstrafik. Roslagsbanan har genomgått
omfattande moderniseringar i flera steg och delar av
banan har tidigare byggts ut från enkelspår till dubbelspår.
Av Roslagsbanans totala längd, som är 65 km, är idag 16
km dubbelspår. Vi bygger nu ytterligare 21 km dubbelspår
i Täby, Vallentuna och Österåker. 

Övriga åtgärder såsom ökad tillgänglighet, säkerhets,
signal och bullerdämpande åtgärder berör även Danderyd och Stockholms stad.
Kapacitetsförstärkningen, som påbörjades redan 2008, har en totalbudget på närmare 8 miljarder.
Resultatet innebär stora förbättringar för tågresenärerna i den starkt växande nordostregionen. 

För resenärer och kringboende medför bygget tidvis både avstängningar och andra störningar. Vår
ambition är självklart att störa så litet som möjligt. Jag hoppas på gott tålamod i väntan på
resultatet, som jag kan lova kommer att bli ett lyft för Roslagsbanans resenärer i framtiden! 

Är du resenär? Här sker avstängningarna under 2014: 

På grund av dubbelspårsutbyggnaden stänger vi av delar av banan. Tågtrafiken ersätts med
bussar. Viktiga knutpunkter för omstigning blir bl.a. Danderyds Sjukhus och Galoppfältet. 

För mer information om ersättningstrafiken besök Reseplaneraren på sl.se. Utförlig information
finns också i tidtabellshäftet för Roslagsbanan. Detta kan hämtas på SL Center. SL:s kundtjänst
svarar gärna på dina frågor om kollektivtrafiken, tel. 08600 10 00

Österskärslinjen 
Rydbo–Österskär: 24 februari – 19 juni 
Hägernäs–Österskär: 20 juni – 17 augusti 

Kårstalinjen 
Roslags Näsby–Kårsta: 20 juni – 13 december 

Kårsta och Österskärslinjen 
Stockholms östra–Kårsta/Österskär: 28 juli – 3 augusti 
Under denna vecka lägger vi in en ny järnvägsbro över Bråvallavägen i Djursholm. 
Ersättningsbussar utgår från Danderyds sjukhus. 

Näsbyparkslinjen berörs inte av avstängningarna. 

Till Reseplaneraren...
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linjen. Dubbelspår gör det möjligt att öka
turtätheten, tågen kan mötas på fler ställen
och trafiken blir mindre störningskänslig. 

Rydbo-
Åkers Runö 
Vad händer här?
 Redan i höstas tog vi det
första spadtaget och
inledde förberedande
arbeten, berättar
delprojektledaren Johan
Berg. När banan stängs av
den 24 februari börjar vi
bygga dubbelspår på den
5,6 km långa sträckan. I
samarbete med
Österåkers kommun
bygger vi en ny vägbro vid
Svinningevägen och en
järnvägsbro vid
Långhundraleden. Vi gör
även en kurvrätning på
sträckan Rydbo–Täljö, där
vi också bygger en
friluftspassage. Den 20
juni förlängs
avstängningen och
omfattar då hela sträckan
Hägernäs–Rydbo. Efter
trafikstarten den 17 augusti
sker återställningsarbeten
utmed hela sträckan. 

Läs mer...

Visinge-
Täby kyrkby 
Vad händer här?
- Byggstarten med
förberedande arbeten för
det nya dubbelspåret sker i
mars, vilket innebär ökad
byggtrafik i området,
berättar delprojektledaren
Joacim Öhman. När banan
stängs av den 20 juni
börjar vi bygga dubbelspår
på den 3,5 km långa
sträckan. Vi bygger även två
järnvägsbroar, en vägbro
och en friluftspassage.
Redan nu har vi startat
förberedande arbeten inför
en kurvrätning i området
mellan Visinge och
Norrortsleden. Efter
trafikstarten den 14
december sker
återställningsarbeten. 

Läs mer...

Kragstalund-
Vallentuna 
Vad händer här?
 Trafikverket färdigställer
nu den andra järnvägsbron
över den nya trafikplatsen i
Vallentuna, berättar
delprojektledaren Antonio
Berglund. Vi har redan gjort
en del förberedande
arbeten, flyttat ledningar
och byggt en ny gång och
cykelbro vid
Bällstabergsvägen.
Byggstarten för det nya
dubbelspåret sker i april.
Det innebär ökad byggtrafik
i området. Den 20 juni
stänger vi av banan och
bygger dubbelspår på den
2,7 km långa sträckan.
Bällsta station flyttas
söderut och får en ny
mellanplattform med tak
och vindskydd.
Trafikåtgärder sker på
Stockholmsvägen vid
Bällsta, en ny bro byggs
över gamla
Karlbergsvägen och vi
monterar bullerplank. Efter
trafikstarten den 14
december sker
återställningsarbeten.

Läs mer...

Ny trafikplats i Vallentuna 
Hösten 2012 rullade det första tåget ut på den
nya järnvägsbron över Angarnsvägen. Den
planskilda korsningen innebar ökad
framkomlighet och säkerhet för trafikanterna.
Trafikverket byggde den nya trafikplatsen och
är snart klara med den andra parallella bron
för det kommande dubbelspåret. Hela
projektet är ett samarbete mellan SL,
Trafikverket och Vallentuna kommun. 

Länk till Vallentuna kommuns hemsida...

Arninge Resecentrum 
 På Österskärslinjen planeras en helt ny
station vid Arninge, berättar Maria Olsson,
projekteringsledare för sträckan Hägernäs–
Ullna Kvarnväg. Den nya anläggningen
förbättrar kollektivtrafiken och blir en
knutpunkt för byten mellan tåg och buss. I
projektet, som sker i samarbete mellan Täby
kommun, Trafikverket och SL, ingår en ny
tågstation, busshållplatser på motorvägen
utmed E18, busshållplatser för lokalbussar
samt en infartsparkering. För att nå stationen,
busshållplatserna och Arninge centrum
byggs en gångbro över E18, som ansluter till
perrongerna med trappor och hiss. 

Länk till Täby kommuns hemsida...

Vi rustar upp befintliga vagnar 
 Vagnarna, 101 stycken, genomgår succesivt
en omfattande upprustning, både interiört och
exteriört, berättar Anders Ahlström som leder
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projektet. Mittenvagnarna får en bredare
dörröppning i plan med perrongen och inne i
vagnarna skapas ett utrymme med lågt golv
som ger plats för rullstolar och barnvagnar.
Upprustningen av alla vagnarna ska vara klar
under 2016. 

Läs mer...

Bullerskydd längs spåren 
Åke Alexandersson är projektledare för
genomförandet av bullerskyddsåtgärder.
 Efter omfattande bullerutredningar är vi nu
igång med arbetet att förbättra bullerskydden
längs hela Roslagsbanan. Förutom
traditionella skärmar och bullervallar har vi
utvecklat alternativa metoder. Ett exempel är
spårnära skärmar, som placeras i direkt
anslutning till spåren. Våra tester har visat
goda resultat och på vissa sträckor, där detta
är en lämplig lösning, monterar vi sådana
skärmar. 

Bullerskydd vid uteplats 
 För att klara gällande riktvärden för
fastigheter som ligger nära järnvägen
erbjuder vi lokala bullerdämpande åtgärder
där så behövs, fortsätter Åke. Det kan t. ex.
vara skärmar vid uteplatser intill fasaden
och/eller olika typer av fönsteråtgärder. 

Läs mer bl.a. om gällande riktvärden...

Säkerhetsarbetet i fokus 
Stora resurser satsas på att höja säkerheten
längs hela Roslagsbanan. Henrik Block,
tekniksamordnare, ger några exempel:
• Plankorsningar ersätts med viadukter över 
eller under järnvägen
• Ett antal plankorsningar stängs och ersätts
med parallellvägar till planskilda korsningar
eller korsningar med bommar 
• Nästan alla kvarvarande plankorsningar
med allmän trafik förses med helbommar 
• Anslutningar till plattformar görs planskilda
eller förses med bommar 
• Hinderdetektorer installeras på alla
korsningar med allmän biltrafik. (Stoppar
tåget om en bil blir instängd mellan
bommarna) 
• Fler och bättre stängsel monteras, främst
invid stationerna 

Läs mer...

Vi lär skolbarnen "tågvett" 
Cirka 150 mellanstadieelever på
Bällstabergsskolan i Vallentuna fick en
lektion om faror som lurar vid järnvägen. Vi
visade en film baserad på verkliga  och
onödiga  olyckshändelser som drabbade två
ungdomar. Jeanette Sonnegård från
trafikoperatören Arriva och Tomas
Lindecrantz, bitr. projektledare, SL, förklarade
vad man särskilt bör se upp med och varför,
t.ex. fakta om bromssträckor, elekticitet,
tågförarens perspektiv och skillnaden när
enkelspår blir dubbelspår. Ambitionen är att vi
från projektet ska fortsätta detta angelägna
arbete och besöka fler skolor längs
Roslagsbanan. 

Nyhetsbrev för Roslagsbanans utbyggnad Redaktör: Marianne Gundmark. KONTAKT: roslagsbanan@sll.se
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