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Underrättelse om granskning/utställning av
järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning
tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna
kvarnväg
SLfTrafikförvaltningen har upprättat ett förslag till järnvägsplan för
Roslagsbanan sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg.

Planförslaget med miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse finns
utställt från den 8 maj till den 30 maj 2014 på följande platser under respektive
kontors öppettider:

• Täby kommun, Täby kommunhus, Stationsvägen 13, Täby
• SUTrafikförvaltningen Lindhagensgatan 100, Stockholm
• Österåkers kommun, Alcea-huset, Hackstavägen 22, Akersberga

Representanter från SUTrafikförvaltningen, kommer att finnas på plats vid
utställningen på SUTrafikförvaltningen den 12 maj kl 15-18 och på Täby
kommun den 22 maj kl. 17-19 för besvarande av frågor.

Synpunkter på järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning lämnas
senast den 2 juni 2014. Endast skriftliga synpunkter via brev eller e-post
mottas till följande adresser

Brev: SUTrafikfö rvaltn ingen
105 73 Stockholm
e-post: osterskarsgrenen@sl.se
Märk brev och e-post: "Järnvägsplan Hägernäs-Ullna kvarnväg
Diarienummer SL-2013-3635"

För ytterligare information välkommen att kontakta Maria Olsson,
projekteringsledare, 070-775 11 50, maria.e.olsson@sl.se eller gå in på
projektets hemsida: www.sll.se/roslagsbanan
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Inbjudan till granskning/utställning 8 - 30 maj 2014

Järnvägsplan - utbyggnad till dubbelspår på
Roslagsbanan sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg

Tid och plats:
SUTrafikförvaltningen. Lindhagensgatan 100, Stockholm Osteråker kommunhus, Aleeahuset

Personal finns på plats 12 maj kl. 15:00-18:00 Hackstavägen 22, Akersberga

Täby kommunhus, Stationsvägen 13, Roslags-Näsby
Personal finns på plats 22 maj kl. 17:00-19:00



Bakgrund
Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

som sträcker sig mellan Stockholms Östra vid Valhalla
vägen till förorter norr om Stockholm. Huvuddelen av

Roslagsbanan har länge varit enkelspårig, vilket medför
att trafiken på banan är störningskänslig. Det har även
lett till oregelbunden tidtabell och tidsödande tågmöten.

För att öka kapaciteten på Roslagsbanan påbörjade 5L
år 2008 ett omfattande planeringsarbete för utbyggnad

till dubbelspår. Delar av banan har redan försetts med
dubbelspår. Mötesspår i Kragstalund samt dubbelspår på
sträckan Akers Runö-Akersberga byggdes ut under 2010.
Nu pågår byggnation på sträckorna Visinge--Täby kyrkby,

Kragstalund-Vallentuna samt RydberAkers RunÖ.

Ar 2010 tog Sl fram en förstudie för ytterligare
kapacitetsökningar på Roslagsbanan, bland annat

föreslogs dubbelspår på sträckan Viggbyholrn-Rydbo.
Trafiknämnden har under våren 2013 beslutat att fullfölja
satsningen för att uppnå ökad turtäthet, men minskade

ekonomiska ramar kräver att SL anpassar tidigare
planering. Det innebär att det planerade dubbelspåret
på sträckan Viggbyholrn-Hägernäs utgår och förblir

enkelspår. På sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg planerar
SL att bygga ett nytt dubbelspår/enkelspår. På resterande
delsträcka Ullna kvarnväg-Rydbo kommer det befintliga
enkelspåret vara kvar.

Planerad utbyggnad
sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för sträckan
är framtagen och godkänd av Länsstyrelsen.

Järnvägsplanen redovisar den järnvägsmark som behöver
tas i anspråk såväl permanent som tillfälligt under
byggtiden. Den redovisar också övriga konsekvenser

som en utbyggnad av järnvägen kan medföra I arbetet
med jämvägsplanen ingår genomförande av samråd med
berörda fastighetsägare och myndigheter samt övriga

intressenter.

Stråckan Hågernås-Vaxholmsvögen
Det tillkommande spåret föreslås ligga söder om

dagens spår. SL bygger om stationen vid Hägernäs så
att man kan nå perrongen planskilt via en ny gång- och
cykelbro. Efter Hägernäs passerar järnvägen söder om

koloniområdet och vidare under ElS. För att ge plats åt
dubbelspåret vid den trånga passagen under ElS flyttas

befintligt spår något i sidled. Bussgatan med tillhörande
gångbana påverkas inte. Efter Täbyanstatten placeras det
nya spåret öster om befintligt spår.

Sträckan Vaxholmsvögen--UlJno kvornvåg
Under Vaxholmsvägen finns plats för det tillkommande
spåret Härifrån byggs nytt dubbelspår i nytt läge som

placeras närmare ElS. Det blir en helt ny station i Aminge
resecentrum. Från plattformen kan resenärer ta sig

planskilt (via trappor/hiss) till gångbro över ElS för att nå
busshållplatser och Aminge centrum. Norr om Arninge

resecentrum blir det cirka ytterligare en halv kilometer
dubbelspår, som går över i nytt enkelspår för att strax
norr om Ullna kvarnväg ansluta till befintlig bana.

Föreslagna åtgärder är numrerade och beskrivna nedan
samt markerade på kartan.

1. Hägemäs station: Gång- och cykelbro över spåren med
trappor och hiss som ansluter till plattformen.

2. Flygstigen: Plankorsning till koloniområdet stängs.

Befintlig grusväg som ligger norr om området
och utmed El8 föreslås bli den nya tillfarten till
koloniområdets parkeringsplats.

3. Täbyanstatten: Plankorsningen kompletteras med en

gång- och cykeitunnet som även klarar personbilstrafik.
4. Arninge resecentrum: Ny station. Gångbro till Aminge

samt Intilliggande busshållplatser.
5. Ullna kvarnväg: Planskild passage föreslås i samverkan

med markägare.

Påverkan under byggtiden
Under byggtiden kommer störningar, exempelvis i form
av buller från maskiner och transporter, att förekomma

Det kan störa såväl boende som verksamhetsutövare i
området. Arbetet ska under byggtiden i så stor utsträck
ning som möjligt ske från järnvägsområdet. Ytor intill
detta område kommer dock att behöva tas j anspråk för
upplag och transporter.

Markbehov
SL har inte tillräckligt med egen mark för att kunna bygga
ett dubbelspår på sträckan. På några delar kommer vi att

behöva ta mark i anspråk för permanent behov. Under
byggtiden kan ytterligare mark behöva nyttjas tillfälligt
för upplagsytor, byggvägar med mera Vår ambition är att

minimera det pennanenta och tillfälliga markintrånget

Markanspråken har lokaliserats till mark som ägs av Täby
kommun, statlig verksamhetsägare samt markägare med
stora markområden.
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~ Passager dar åtgarder föreslås:
1. Hägernas station
2. Flygstigen
3. Tabyanstalten
4. Arninge resecentrum
5. Rydbokrossen

Föreslagen utbyggnad av Roslagsbanan
Hägernäs • Ullna kvarnväg

Passage (nr. 1 • 5) - Dubbelspår i befintligt lage
Ny station vid Aminge --- Dubbelspår i ny strackning
(Aminge resecentrum) --- Enkelspår i ny strackning

- Befintligt enkelspår
Befintlig station

K-+<- Befintligt enkelspår som utgår

Hlgemls·
viken

Rönninge
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Buller och vibrationer
SL arbetar för att den utbyggda anläggningen ska orsaka
så små störningar som möjligt. Målet är att gällande
riktvärden för buller och vibrationer inte ska överskridas.
Sl har genomfört buUerberäkningar och j järnvägsplanen
föreslår vi bullerdämpande åtgärder såsom
fönsteråtgärder och avskärmningar.

Trafikverkets vägplan pågår parallellt och i samarbete
med SL:s järnvägsplan för ny sträckning av Roslagsbanan
samt Täby kommuns detaljplan för den delen av Arninge
som kommer att omfattas av åtgärder i samband med
utbyggnad av resecentrumet. Ett gemensamt samråd har
utförts under hösten 2013 för järnvägsplan Hägernäs·
Ullna kvarnväg samt vägplan och detaljplan för Arninge
resecentrum.

Arninge resecentrum
Arninge resecentrum ingår Inom den utpekade regionala
tätortskärnan Täby - Arninge. Syftet med projektet
Arninge resecentrum är att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken inom nordostsektorn. Resecentrum
i Arninge ska bli en knutpunkt där byten mellan
olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt.
Resecentrum innebär en ny station för Roslagsbanan,
bussterminal för regional busstrafik, en möjlig
infartsparkering och anslutning för lokal busstrafik.

Järnvägsplanen som har en längre sträckning (än enbart
Arninge resecentrum) kungörs härmed för granskning
samtidigt som Täby kommuns detaljplan för Roslagsbanan
delen Hägernäs-Täbyanstalten är på samråd. Enligt
planerna ska vägplan och kommunens detaljplan för
Arninge resecentrum kungöras för granskning under juni/
juli 2014.

Mot bakgrund av detta genomförde Trafikverket,
tillsammans med SL och Täby kommun. en förstudie år
2010. Med förstudien som underlag beslutade de tre
samverkansparterna att gå vidare med planprocesserna
för att möjliggöra resecentrumet.
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Projektets tidplan
Järnvagsplanen kungörs för granskning och ställs ut
8-30 maj 2014. Redovisningen innehåller en plan
beskrivning, mitjökonsekvensbeskrivning (MKB),
samt fastighets- och sakagarförteckning. Berörda
fastighetsägare och sakägare informeras per brev i
samband med granskningen. Under granskningstiden
är det möjligt att lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Nedanstående aktiviteter och tidpunkter anger processen
för arbetet med järnvägsplan, samrådsprocess,
fastställande och slutligen byggande och driftsättning

• Järnvägsplanen ställs ut för allmän granskning
under maj 2014. Möjlighet för berörda myndigheter,
organsationer och enskilda att lämna synpunkter på
järnvägplanen.

• Täby kommuns detaljplan för Roslagsbanan, delen
Hägernäs-Täbyanstalten är på samråd under maj
2014.

• För Arninge resecentrum planeras Trafikverkets
vägplan och Täby kommuns detaljplan komma på
allmän granskning under del av juniJjuli 2014.

• Efter inkomna synpunkter från berörda, bland annat
länsstyrelsen, justeras vid behov järnvägsplanen.

• Järnvägsplanen lämnas till Trafikverket för fastställelse
under hösten 2014.

• Täby kommuns detaljplan för Roslagsbanan, delen
Hägernäs-Täbyanstalten ställs ut på granskning och

antas därefter av Täby kommun.
• Trafikverket fastställer järnvägsplanen. HandläggnIngs

tid varierar men bedöms till ca 6 mtmader.
• Möjlighet för sakägare att överklaga Trafikverkets

fastställelsebeslut respektive kommunens
antagandebeslut för detaljplanen.

• De lov och tillstånd som behövs för projektets
genomförande inhämtas av SL och erforderliga
anmälningar görs till tillsynsmyndigheterna.

• Planerad byggstart tidigast sommaren 2016.
• Planerad trafikstart årsskiftet 2017/2018.

Planeringsprocessen för järnvägsplanen

Hör ör vi nu (maj 2014)
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Välkommen!
Under perioden 8 - 30 maj 2014 bjuder SL in till
granskning av järnvägplan för utbyggnaden av dubbelspår
på sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg.

Tid och plats:
SUTrafikförvaltningen, lindhagensgatan 100, Stockholm
Personal finns på plats 12 maj kl. 15:00-18:00

Täby kommunhus, Stationsvägen 13, Roslags-Näsby
Personal finns på plats: 22 maj kl. 17:00-19:00

Osteråker kommunhus, Alceahuset
Hackstavägen 22, Akersberga

Mer information:
Vill du veta mer gå in på vår hemsida sll.selroslagsbanan
där väsentliga delar av Järnvägsplanen finns.
Du är också välkommen att kontakta vår proJekterings
ledare Maria Olsson, telefon 070·775 11 50
e-postadress: maria.e.olsson@sl.se

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter skriftligen,
till adresser enligt nedan, senast den 2 juni 2014.
SUTrafikförvaltningen, 10573 Stockholm
E-post osterskarsgrenen@Sl.se
Märk brev och e·post
"Järnvägsplan Hägemäs-Ullna kvamväg,
Diarienummer Sl-2013-3635~

läs mer om dubbelspårsutbyggnaden på www.stl.se/roslagsbanan
Här kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Nu tar Roslagsbanan nästa steg. Fram till och med 2018 bygger vi nytt och ruslar upp
både SpM. tåg och stationer för att din resa ska bli punkUigare. Välkommen ombord!
Roslagsbanan - på vag mot en bättre resa.

SL är en del av
Stockholms
läns landsting
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