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Delgivningssätt:  Anslås:  x

Informationsförvaltare:  Richard,

Personlig kvittens: 0

Jansen 070-0902359  /Roger Johansson 072-4028922

Crhirs)rid  'n"  Daniel  Sundström

Fastställd  av:  Harald  Schaffhauser

Gäller  fr.o.m:  2020-08-01  kl o4.3o

Gäller  t.o.m:  2020-10-01  kl  12.00

Ärendenr:  TN 2014-0495

Tillämpningsområde:  Tvärbanan

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

All  personal  med  behörighet  enligt  Tri  Spv  eller  behörighet  för
spårbeträdande.

Bestämmelser  för  Kistagrenen  på  Tvärbanan
Detta meddelande gäller för Kistagrenen mellan huvudsignalerna  0258  och 0259  vid Norra Ulvsunda
och  stoppbocken  vid  Bromma  flygplats.

Bakgrund:

Kistagrenen  är spårtekniskt  driftsatt,  men  övriga  system  är under  inkoppling  och  utprovning.  Detta
meddelande  anger  särskilda  regler  förverksamheter  på Kistagrenen  under  perioden.

Trafikeringsform

Spårdisposition  tillämpas  under hela perioden. Gränspunkterna  för S-dispen är vid Hsi 0258  och
0259.  Söder om dessa signaler trafikleds  banan normalt  av TL men med restriktioner  enligt detta
meddelande. Utfarten  mot Kistagrenen (axelräknarsträckorna  X0248 och X0259)  ska normalt  hållas
spärrad  i ställverket  av TL.  Beläggningsdon  ska  inte  anbringas.

Knntalrt1pr1ninB
Kontaktledningen  är normalt  frånkopplad  norr  om  sektionsgränsen  vid  Norra  Ulvsunda,  som  går:

- på norrspåret:  omedelbart norr  om korsningen  med Solnagrenens söderspår (lan c:a 2+475),
- på söderspåret: omedelbart  norr om växel 0239  (krn c:a :+44o).

Gult  elspärrmärke  uppsätts  vid  denna  sektionsgräns.  Fordon  med  uppfölld  strömavtagare  får  passera
märket  först  efter  kontroll  hos  Htsm  av att  kontaktledningen  är spänningssatt  i varje  enskilt  fall.

Särskild  anvisning  för  rörelser  med  spårfordon  till  oeh  från  Kistagrenen

För  att  spårfordonsrörelse  mot  Kistagrenen  inte  ska  blockera  trafiken  vid  Norra  Ulvsunda  i avvaktan

på  tillstånd  att  köra  in  på S-dispsträckan  ska  följande  förfarande  tillämpas  vid  alla  sådana  rörelser
under  pågående  trafik.

1.  Färden  tas in  på lämpligt  plattformsspår  vid  Norra  Ulvsunda  och  stoppas  där.

:. TL kontaktar  Htsm och inhämtar  medgivande enligt Tri fi 43 mom 4 att ge tillstånd  för rörelse
in  på S-dispsträckan  och  fram  till  angiven  plats  på denna.  Om  fordon  ska  framföras  med

uppfälld  strömavtagare  inhämtar  TL  också  besked  från  Htsm  enligt  ovan  om  att
kontaktledningen  är spänningssatt.

3.  TL lämnar  medgivande till  föraren/tsm  att föra in spårfordon  på S-dispsträckan samt, då så är
fallet,  besked  om  att  kontaktledningen  är spänningssatt  samt  eventuella  övriga  restriktioner.

4.  TL får efter detta tillfälligt  häva spärrning  och lägga tågväg mot Kistagrenen. När  rörelsen
passerat  skall  spärrningen  snarast  återställas.

Fortsätföing  på  nästa  sida!
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Särskild  an'uisning för  rörelser  med spårfordon  till  och från  Kistagrenen,  forts.

Vid  rörelse  från  Kistagrenen  till  Norra  Ulvsunda  får  TL,  sedan  föraren  anmält  att  rörelsen  finns  vid

Hsi 0258  eller 0259,  tillfölligt  häva spärrningen  och lägga tågväg mot Norra Ulvsunda samt ge
tiIlstånd  att  passera  slutmärke  för  S-disp.  När  rörelsen  passerat  ska  spärrningen  snarast  återställas.

Spåranläggning

Följande  ska  observeras  vid  alla  fordonsrörelser  på  sträckan.

@ Mellan Norra  Ulvsunda och Bromma Blocks lutar  banan cirka 5o  promille  mot Norra
Ulvsunda. Rörelse från Kistagrenen fram mot signalerna 0258/0259  skall ske med
försiktighet,  i synnerhet  med  arbetsfordon.

*  Söder  om  hållplatsen  Bromma  flygplats  finns  en återfjädrande  växel.  Den  får  köras  upp  endast

av rörelser  som  ankommer  till  Bromma  flygplats  på  norrspår.

Information  om  spår-  och  signalanläggningars  status  i övrigt  ges vid  behov  av Htsm,  samt  då  så

erfordras  enligt  provkörningsinstruktion  eller  motsvarande.

Information  om  spår-  och  signalanläggningen  vid  Norra  Ulvsunda  återfinns  i annat

säkerhetsmedde1ande.
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Skiss  över  spåranläggningen.

Harald user

Stf  Säkerhetsdirektör

Trafildörvaltningen
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