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Nu när skolorna har börjat har vi återigen 
gått igenom gång- och cykelstråk och inom 
projektet poängterat vikten av att alla last-
bilar följer de trafikregler som gäller. Nedan 
följer en beskrivning kring vad som gäller 
just nu i kyrkbyn. 

Trafiksäkerhet 
Kartan i det här utskicket visar de rekom-
menderade vägarna för barn och vuxna i 
området.
 
Efter gång- och cykelvägen på Torgnyvägen  
har vi norrut skilt gående och biltrafik på 
Torgnyvägen och Lokevägen fram till Hem-
bergavägen som har en byggd trottoar. 

Vid ingången till arbetsområdet vid Loke- 
vägen (öster om spåret) finns en vakt som 
kontrollerar  rörelser i området. Inlednings-
vis kommer vi även ha  en vakt på andra  
sidan Lokevägen (väster om järnvägen) 
under tider då flest barn rör sig där.            
På Valhallavägen finns flera fartdämpande 
åtgärder.

Vid Skolhagenskolan pågår inga arbeten, där- 
emot kör lastbilarna in till arbetsområdet  
vid skolan.

Även vid Byleskolan på Hembergavägen kör 
lastbilar in och ut till byggarbetsområdet. 

Arbeten framöver
Vi har enstaka sprängningar kvar. Alla 
sprängningar aviseras i förväg med 
ljudsignal. 
Vi bygger upp banvallen igen och många 
lastbilar rör sig i området. 
Under november planerar vi att öppna upp 
Jarlabankens väg igen. Norra övergången 
vid Täby kyrkby station försöker vi hålla 
öppen så länge vi kan.  

I slutet av augsti kommer vi att skicka ut 
ny information kring vilka arbetstider och 
moment vi kommer att arbeta med under 
hösten. 

Störningsinformation direkt i mobilen 
Det bästa sättet att få informationen är 
att registrera ditt mobilnummer på vår 
webbplats sll.se/roslagsbanan. 

På vår webbplats under ”Utbyggnad och 
säkerhet” kan du även läsa mer om projek-
tet 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.  



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


