SIVI 2019-67

SÄKERHETSMEDDELANDE

Delgivningssätt:

Anslås:

[J

(SM)

Personlig kvittens:

0

ÅkeLaneus, o7o-5g7 8u4

Informationsförvaltare:
Granskad

av:

Lennart

Fastställd

av:

Harald

Gäller
Gäller

Sjölund,

Sundström

Schaffhauser

fr.o.m:

2019-11-29

t.o.m:

Tills vidare

Ärendenr:

Daniel

TN 2014-0594
Tvärbanan

Tillämpningsornråde:
Tffl:

Berörda
Berörda

avdelnings-,
sektionsentreprenörer.

och gruppchefer

inom

TF.

Personal med behörighet enligt Tri Spv, kat: 20. 21, 22, 24, 25.

Detta säkerhetsmeddelande
ersätter
i sin helhet
gäller
för förare,
arbetstågsförare,
trafikledare,
tillsyningsman,
arbetsledare.

Restriktioner

station

och

instruktioner

för

- Sickla)

fördigställd

fr.o.m. 2019-11-29
signalsäkerhetsanläggning

BakgrundH
Med anledning
av att signalsäkerhetssystemet
färdigställt
har Trafildörvaltningen
beslutat
enligt detta säkerhetsmeddelande.
Läsanvisning:
Personal med behörighetsom

förare

trafik

SM 44-2018,
och
huvudtiIIsyningsman,

på Tvärbanan

med anledning

(Solna

av inte helt

på sträckan Solna station - Sickla inte är helt
att tinämpa tillfälliga
restriktioner
och instuktioner

av spårvagn

(kat

21)

och arbtf

(kat

22)

behöver

endast

läsa

och kunna text med grå bakgrgn4,'
Förkortningarna
manöversystem

i detta SM betyder:
för ställverk,
DIS=Driver

ATP=Automatic

information

Train Protection,
system.

CTC-system

=

Allmänt:
1.

Vid ai'i kör'nfög utanÄTP, även med inkopp2a'EDIS (se'punkt 5j,-gmer största tfflåföa::haföghet 5o km/timpå
hela sträckan Solna station - Sickla, om Tri Spv inte föreskriye:
lägre hastighet. Hastigheten ska i övrigt också anpassas eiigt Tri Spv 8132 moment 2,

2.

Beläggningsdon
i och nära.spår

för beläggning
av axelräknarsträcka
på signalreglerad
som kräver A- eller B-skydd, har införts på Tvärbanan.

finns i SSA1NS-o567Beläggning

bansträcka,
vid arbete
Närmare
anvisningar

och återställning av axe7räknarsträckor vid arbete pa

Tvärbanan.
3.

Normalt ska återställning av belagd axelräknarsträcka ske med sk "sveptåg". Vid planering av
arbeten som kräver omfattande
beläggningar
av axelräknarsträckor
ska behörig
underhållsentreprenören
avdelas för återstänning
av belagda axelräknarsträckor.
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(SM)

I undantagsfall kan återställning med återställningsnyckel utföras av behöri3persona1 hos
trafikentreprenören efter medgivande av TL. Närmare anvisningar finns i SSAINS-o567
Beläggning

Alvik

och

och återstä7(ning

vid arbete

av axelräknarsträckor

på Tvärbanan.

Brommadepån

4.

lpsiagea'uspårspärroog(f»-e;fterom7åggn'7ngm4'åv-ev.l

s'naha6dveven'srft'å-6ÄrNe2tl
2skjuten i uttaget på'spårspärrens drivmptor tills spårfordonen passerät och spårspärrföl
oriäggning fprbindr@sdä0genlom avq4 b$@re sorr:
)vevatstillbaka tin pålaglläge.(O6p@kad
av qttvevensitter i..)
f14änner

När spårspärr,oog6

ATP
5.

oeh

harvevats

till avlagt

(nedffillt)

läge,

DIS:

!SpÄrvagnstågsofö M förs-ettmea D-Ig ska ha-aetta-stödsysrem-akti-vt-itr4k.- F-öige-ns.liavaral
ÖtbildadpåÄTP och ska ha tagit del av särskild instruktfön jör DIS. Förare som:
inyutbildas/fort:bjlda,5so;sp4rvagnsförare bel'>övertillsvi 4arebara utbi%:ipgi'QjS3,
;>ystqmej:

jnnebärattförarenkörenbartpådeoptiskasignalernautan@kydi
opplas ur efter @pdgivan4e ie.Qghet @e<l Tri

user
arald
Stf Säkerhetsdirektör
Trafildörvaltningen
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qv4TP.DISk;fg
8pvfQrATP.1

