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TN  2014-0594

Tub  :i och  Tub  2

Berörda  avdelnings-,  sektions-  och  gruppchefer  inom  TF.
Berörda  entreprenörer.

AlI  personal  med  behörighet  enligt  Tri  Tub.

Ny  trafiksträckning  Söderströmsbron  Tub  2

Från och med dagtrafikens  början4en  i6 juli  2019  kommer  all trafik  i norrgående riktning  på
tunnelbana  2 att  gå via  C-spåret  (normalt  mittspår)  över  Söderströmsbron  under  den  fortsatta

upprustningen/brobytet.

Trafik  i södergående  riktning  på tunnelbana  2 har  återgått  till  ordinarie  söderspår  mellan  Gamla
Stan  och  Slussen.

I och  med  dettq  qN1rprhetsmpr1r1p1ande  så upphör  qffiket'hrtsmtarldt'lsnr1p  35-:zoi8  i
sin  helhet,

fflIW  *

Ny  trafikstföckning
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Berörda  växlar/signaler  som  ska vara  spärrade  eller  flyltas

Ob,iekt Status -  indikering/  åtgärd  i banan

vxI ox5/Aox5(Tub  2) Växelparet  är  spärrat  för  omläggning  (i  kontroll  i

läge  N).  Borttagen  fysiskt  i banan.

VXl 029/A029  (Tub 2) Växelparet  är  spärrat  för  omläggning  (i  kontroll  i

läge N). Bortta@en fysiskt i banan.

vxl oog/Aoog  (Tub 2) Växelparet  är spärrat  för  omläggning  (i kontroll  i

läge  N).  Borttagen  fysiskt  i banan.

VXl 028/A028  (Tub  2) Växelparet  är  spärrat  för  omläggning  (i  kontroll  i

läge  N).  Boföagen  fysiskti  banan.

VXI 004/019/A019  (Tub  I

/Tub  2)

Växelparet  är  spärrat  för  omläggning  (i kontrolli

läge  N).  Borttagen  fysiskt  i banan.

VX1_062/035  Tub i/Tub  2) Växelparet  är  spärrat  för  omläggning  (i  kontroll  i

läge  N).

sp1Ao5o  (Tub  2) Spårledning  är spärrad  för  tågvägar  (och  belagd).

Borttagen  fysiskt  i banan.

spl o5o  (Tub 2) Spårledning  är spärrad  för  tågvägar  (och  belagd).

Borttagen  fysiskt  i banan.

si Ao4g (Tub 2) Signal  är spärrad  i stopp  i trafikledningssystemet.

Borttagen  fysiskti  banan.

si o4g (Tub 2) Signal  är spärrad  i stopp  i trafikledningssystemet.

Boföagen  fysiskti  banan.
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Ob,iekt Status -  indikering/  åtgärd  i banan

si o3o (Tub 2) Flyttas  till  ry,4  spåret, dock i samma läge

si o5i  (Tub 2) Flyltas  till   spåret,  dock  i samma  läge

8i 027,  Ao43,  (Tub 2) Är __åter flyttade  till  normal  läge.

Si  oi8  (Tub  i) Är åter  flyltade  till  normal  läge.

Spl oo7,  013,  021,  023,  041

(Tub  i)

Spårledningarnas  hastighet  är sänkt  till  5o km/tim

(Spårledningarna  är mellan  signalerna  041-020)

Vx oo3-oo6  (Tub 1-2) Är  åter  i dri'ft

Trafik1pr1ningen
För  trafikledarna  kommer  den  nya  trafiksträckningen  inte  att  synas  på  spårbilderna  i MMI-

systemetochpåställverkstavlan. i  (all-  .  .

mHarard Sc14å'auser
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