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Detta meddelande ersätter SM 2020-35 
 
Bestämmelser för Kistagrenen på Tvärbanan. Ny signalanläggning 
m m. 
Detta meddelande gäller för Kistagrenen mellan huvudsignalerna 0258 och 0259 vid Norra 
Ulvsunda och stoppbocken vid Bromma flygplats. 
 
Obs! Samtidigt med detta SM utges ett Tri-meddelande (TriM) med en begreppsändring som berör 
den nya sträckan. 
 
Bakgrund 
Efter slutförande installationsarbeten tas el- och signalsystemet på Kistagrenen i bruk 2020-10-01 
kl. 04.30 och banan upplåts därefter för viss trafik enligt följande punkter. 
 
Trafikeringsrestriktioner 
Kistagrenen mellan Norra Ulvsunda och Bromma flygplats är ibruktagen och är upplåten för 
provdrift och utbildning av förarpersonal m m. 
Anläggningen är inte upplåten för kommersiell trafik.  
 
Beskrivning av anläggningen 
Texten på följande sidor utgör tillägg till banboken för Tvärbanan och kommer att inarbetas i nästa 
utgåva av denna. 
 

 
 
 
 
 
 

Harald Schaffhauser 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 
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Särskilda trafikeringsbestämmelser för Kistagrenen 
Systemgränsen vid Norra Ulvsunda går vid huvudsignalerna 0258 och 0259 (km 2+547). Norr om 
denna gräns är banan delvis huvudsignalreglerad bana (DH). Signaleringen är i huvudsak utformad 
enligt samma principer som på Nockebybanan. Automatiska signaler för hinderfrihets- och 
växelkontroll (styrda av axelräknare av en särskild typ) finns i anslutning till hållplatsen Bromma 
flygplats. All annan körning sker på sikt. 
 
Före och efter hållplatserna finns övergångar för gång- och cykeltrafik. Övergångarna är försedda 
med signalanläggningar för påkallande av särskild uppmärksamhet (s k wig-wag) som fungerar på 
motsvarande sätt som vid t ex Norra Ulvsunda. 
 
Start från Bromma Blocks mot Norra Ulvsunda på söderspår får ske även när Hsi 0259 visar stopp 
(undantag från Tri Spv § 32 mom 20) varvid körning ska ske med försiktighet tills körsignal iakttas. 
 
ATP (DIS) 
Huvudsignaler på Kistagrenen övervakas inte av ATP (DIS). På spårfordon som är försedda med 
ATP (DIS) skall systemet normalt vara inkopplat och i läge ”Sikt” vid körning på Kistagrenen.  
 
ATP (DIS) skall försättas i läge ”Sikt” manuellt före avgång från hållplats Bromma flygplats. 
Detsamma gäller om ATP (DIS) startas på annan plats på Kistagrenen (t ex efter omaktivering).  
 
Vid körning söderut förbi Hsi 0258/0259 återgår ATP (DIS) till full övervakning. Därvid bör föraren 
ge akt på att förargränssnittet övergår från läge ”Sikt” till ”Linje”.  
 
Manövrering av växlar 
Växel 0329 vid Bromma flygplats är en uppkörbar, återfjädrande växel. Den får köras upp endast av 
rörelser som ankommer till Bromma flygplats på norrspår.  
 
Som skydd mot omläggning skall växeln alltid vara låst med hänglås före passage. 
 
Samordning med Swedavia 
Eventuella radiostörningar på Bromma flygplats hanteras i enlighet med SSÄ INS-0449 
Säkerhetsinstruktion åtgärder hantering radiomiljöstörning Bromma flygplats TvB Kistagrenen. 
TLC personal ska vara informerad om eventuella radiostörningar och väl förtrogen med 
förutsättningar för trafikstopp. 
 
Särskilda restriktioner för återställning av axelräknare 
På grund av ej färdigställt axelräknarsystem (SCA-2) finns begränsningar i rutinerna för 
återställning av störd axelräknarsträcka. SSÄ INS-0567 gäller med följande tillägg. 
 
Återställning kan endast göras av signalsystemets underhållspersonal från teknikutrymme. 

• RENSA får utföras av behörig underhållspersonal i samråd med TL. 
• K-RENSA får endast utföras av behörig underhållspersonal i samråd med TL under följande 

villkor: 
− A-skydd skall vara anordnat på båda spåren hela sträckan Bbs – Bfp 
− Hela sträckan skall avsynas innan återställning påbörjas. 

 
Det går ej att utföra kommandot RENSA på X0341 (axelräknarsträckan närmast stoppbocken vid 
Bromma flygplats); endast K-RENSA fungerar på denna sektion.  
 
Nästa sida: Schematisk skiss och linjebeskrivning över sträckan.  
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Tillfällig linjebeskrivning för Kistagrenen (tillägg till banboken för Tvärbanan) 

 
 

Norra Ulvsunda (Nus) – Bromma flygplats (Bfp) Norrut Bromma flygplats (Bfp) – Norra Ulvsunda (Nus) Söderut 
Km/spår Sth Signalnr m m Km/spår Sth Signalnr m m 
–> 2+524 (50) Se annat meddelande    
2+524  Signalgränsmärke 3+463  Bromma flygplats (Bfp) 
2+542 S  Huvudsignalmärke (0249) 3+379  Hsi, automatisk (0337) 
2+547  Systemgräns, DH börjar 3+379 30 Hastighetsmärke, signalteknisk orsak 
2+687  Bromma Blocks (Bbs) 3+288  Vx 0329, återfjädrande, särskild anvisning finns 
2+772 N 40 Hastighetsmärke, siktskäl 2+816  Signalgränsmärke 
3+223  Hsi, automatisk (0332) 2+752  Bromma Blocks (Bbs) 
3+223 25 Hastighetsmärke, spårteknisk orsak 2+547  Hsi (0258 N, 0259 S) Systemgräns, DH slutar 
3+288  Vx 0329, återfjädrande, särskild anvisning finns 2+547 20(N), 40(S) Hastighetsmärke, signalteknisk orsak, lutning 
3+398  Bromma flygplats (Bfp) 2+547–>  Se annat meddelande 
3+475  Stoppbock    

 
 


