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Delgimingssätt:

Informhtinnzförv*1tapra:

Granskad  av:

Fastställd  av:

Gäller  fr.o.m:

Gäller  t.o.m:

Ärendenr:

Tfflämpningsområde:

Till:

Anslås:  x  Personlig  kvittens:  -

Richard Jansen o7o-ogop35g/Roger  Johansson 072-4028922

Daniel  Sundström

Hans  Höwitz

2020-07-04  kl. 02.00

xozo-o7-'i7k1.  o8.oo

TN 2014-0594

Tvärbanan

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

A1I personal  med  behörighet  enligt  Tri  Spv  samt  behörighet  för
spårbeträdande.

Säkerhetsinstruktion  för  delar  av  Tvärbanan  under  perioden  2020-

o7-o4  -  2020-07-17.  Utökat  område  med  Tri  Spv  ur  bruk.

Bakgrund:

Inför  kommande  inkoppling  av Kistagrenen  på Tvärbanan  behöver  området  där  Tri  Spv  är ur  bruk

utökas.  I denna  etapp  stängs  både  norr-  och  söderspåret  på Solnagrenen  av på en längre  sträcka  från

och  med  2020-07-04  till  och  med  2020-07-17.

Under  perioden  2020-07-04  (k102.00)  till  och  med  2020-07-17  (kl  o8.oo)  gäller
följande:

Berörd  sträcka  (se även  skiss  på  nästa  sida)

Solnagrenen: Norrspår  krn i+57o  - 4+go5,  söderspår km i+564  -  4+go8.
Kistagrenen:  Båda  spåren  från  Norra  Ulvsunda  till  stoppbockarna  vid  hpl  Bromma  flygplats.

Tri Spv är ur bruk  och ersätts av SSÄ INS-0526  Säkerhetsinstruldion  för  ombyggnation  av  N
och  S spår  mellan  Norra  Ulvsunda  och  Karlsbodavägen  sarnt  nybyggnation  tffl  hållplats
Bromma  flygplats.  Spårgående arbetsredskap och fordon  är  tillåtna  inom  arbetsområdet  enligt

förutsättningar  som beskrivs i SSA INS-0526.

Hindermärke  och slipersstopp skall vara monterade på norr-  och söderspår vid Kov krn 3+i3o  samt
vid Jof  krn i+75o.  Vid hållplats  Bromma flygplats avgränsas området av stoppbockarna.
Kontaktledningen  skall  vara  spänningslös  inom  arbetsområdet.

Samtliga  arbeten  inom  arbetsområdet  samordnas  genom  SOA.

* InomarbetsområdeSo1nagrenen(ävenka1ladKGi)kontaktarmanSOAviatel.o73-345oi33.
* InomarbetsområdeKistagrenen(ävenkalladKG6)kontaktarmanSOAviatel.o76ii5p733.

Gränsen mellan dessa arbetsområden  är vid krn 2+867  på Kistagrenen.

Han,i'Höwitz

Stf  Säkerhetsdirektör

Trafikförvaltningen
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Biid i:  Område där Tri Spv ej gä7(er (spår markeradeil'Ua)  under perioden 2020-07-04  ti11 och med 2020-07-16.  SSÄ INS-o5:6  gä't1er.
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Arbetsområde

Solnagrenen  (KGI  )

SOA  tel  0733-450133

0156

0155

Arbetsområde

Kistagrenen  (KG6)

SOA  tel  0761-1  52733
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