
Informationsmöte 21 mars 2017  

Roslagsbanans utbyggnad 

Tågdepå Molnby 



Roslagsbanans utbyggnad 

Vi som är här i dag: 

Projektledare, Trafik- och 

tekniksamordnare, Produktionsledare, 

Bullerexpert, Miljösamordnare, 

Kommunikatörer SL 

Representant Vallentuna Kommun  

Trafikplanerare Arriva 

 

 
 
 
 
 



Henrik Block 
 
Utbyggnadens syfte och trafiknytta 
 



Roslagsbanans utbyggnad 

 

Varför bygga ut? 

Vad ska vi göra? 

När händer det? 
 
 

 
 



Fakta Roslagsbanan 
 
 
Sammanlagd linjelängd 65 km 

38 stationer 

Drygt 50 000 påstigande per dygn  
(SJ:s hela egen trafik för hela riket har  
cirka 100 000 påstigande per dygn) 
 

Tillsammans ger de nya dubbelspåren och de nya 
 tågen en möjlig kapacitetsökning på upp till 80%  

 

 
  

 



Vad ska vi uppnå? 
Ökad kapacitet, kortare restid 

Jämn turtäthet hela dagen i båda 
riktningar 

Uppfylla gällande krav för bullernivåer 

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade 
Ökad robusthet och  

flexibilitet 

Ökad trafiksäkerhet  
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Program 
Roslagsbanans 
Utbyggnad,  
6 projekt: 
 

Dubbelspårsutbyggnad 

Ny depå i Molnby 

Upprustning befintliga tåg 

Upphandling av nya tåg 

Bullerskyddsåtgärder 
Säkerhetshöjande 

åtgärder 
 
 

 
 
 
 
 



Totalt bygger vi 22 km  

nya dubbelspår 
 

Det innebär 

• Ökad kapacitet  

• Kortare restid 

• Mindre störningskänslighet 

• Bättre punktlighet  
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Säkerhetsåtgärder 
• Planskilda korsningar  
• Helbommar     
• Stängsling 

• Hinderdetektorer 
• Plan- och 

profiljusteringar 
 



Vallentuna–
Kårsta 
Anslutning till 

depå 

Kapacitet 

Restid 

Säkerhet 

Buller 
 
 

 
 
 
 



Ormsta station 
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Molnby  
  

 
Obevakad plankorsning stängs ersätts av parallellväg 
Helbommar och hinderdetektorer vid Molnbyvägens 

plankorsning 
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2017-03-24 14 

Lindholmen 
station 
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Tidplan 
Roslags Näsby – Visinge 
Stationsombyggnad och dubbelspår 2016-

2018 

Vallentuna – Kårsta 
Spårupprustning Frösunda–Ekskogen 2017 
Nytt signalsystem 2019 
Plan- och profilåtgärder m.m. 2017-2019 
Nya vägskyddsanläggningar 2019 

Möjlig 30-minuterstrafik till Kårsta 2021 
 

 



Trafikavstängningar 2017 
Kårstalinjen 7 januari - 20 augusti 
Österskärslinjen 23 juni – 9 december 



Bo Strandberg 
Projektledare  
 
Nya depån i Molnby 
 



Molnbydepåns läge 







2017-03-24 

Arkeologisk 
undersökning 
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Nya depån, en förutsättning för  
kapacitetsökning på Roslagsbanan 
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• Uppställningshall  

• Verkstadshall 

• Hjulsvarvshall 

• Leveransspår 

• Likriktarstation 

• Närvärmeverk 
 

• Kontorsbyggnad för  
administration, personalutrymmen 
samt förråd 
 

• Plats för avfallshantering 
 

• Anslutande väg från norr samt  
gång- och cykelväg söder ifrån, 
från Molnby station 
 

• Parkering 
 

 

Den nya depån planeras innehålla 



15 hektar mark ger plats åt  
22 nya 60-meters fordon 



Kontorsbyggnad för administration, 
personalutrymmen samt förråd 



Underhåll  
av fordon  
i verkstad 



Markarbeten 

Jord och bergschakt ca 150.000 kbm 
 
Massdisposition inom området ca 40.000 kbm 
varav krossning ca 20.000 kbm 
 
Massöverskott ca 110.000 kbm transporteras 
från området 
 
 



Störningar 

 Buller 
 Schaktning 
 Borrning 
 Sprängning 
 Krossning 
 Transporter 
 

 Besiktning inför sprängning 
 
 Sprängning – avisering via SMS 



Byggstart 2017 - Färdigt hösten 2019 



Miljö 

Miljösamordnare Bodil Johansson  
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Miljöhänsyn nybyggnation depå 

 Effektiv energilösning 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

 Naturhänsyn 
 Materialval görs med hänsyn till hälsa 

 och miljö 
 



Miljöarbete i byggskedet 

Miljöplan 
Hårda krav ställs på entreprenör 
SL arbetar aktivt med miljöfrågorna 
Miljökontroll, arbetsberedningar, egenkontroll  

och uppföljning centralt  
Ronder, revision, stickprovskontroller m.m 

Löpande avstämning med tillsynsmyndigheten 

Metodval och förebyggande skyddsåtgärder viktiga 



Naturvårdsåtgärder 





Information 

Boendeinformatör  
Malin Jägenstedt Kilén 



Vid synpunkter/störning 

Vänd er till oss i projekt Roslagsbanan –  
vi kan påverka entreprenören skyndsamt. 

Boendeinformatör 0730-653060 
kontaktroslagsbanan@sl.se 
 
Övriga frågor: 
SL Kundtjänst 08-600 10 00 
 

 

mailto:kontaktroslagsbanan@sl.se


Kommande information om 
utbyggnaden 
SL hemsida sll.se/roslagsbanan 

Vallentuna kommuns hemsida 

vallentuna.se 

Nyhetsbrev, anmäl intresse på hemsidan 

Utskick i brevlådor 

Annonsering i lokaltidningar 

Informationsmöten 
 

 
 
 
 
 
 



sll.se/roslagsbanan 
 

Här kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev! 
 

  Tack för att du kom! 
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