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Informationsförvaltare: Valentin Bjurulf, Subvenio tel. 072-226 33 40 

Granskad av: Hans Höwitz 

Fastställd av: Harald Schaffhauser 

Gäller fr.o.m: 2021-11-15 

Gäller t.o.m: 2021-11-19 

Ärendenr: TN 2014-0594 

Tillämpningsområde: Tunnelbana 3 

Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.  
Berörda entreprenörer. 
All Personal med behörighet enligt Tri Tub 

 

Arbeten med brandluckor KTG-TCE 
Bakgrund 
Arbetet går ut på att reparera brandluckor som är belägna i taket i genomslaget mellan norr- och söderspår. Då 
brandluckorna fyller en viktig säkerhetsmässig funktion i samband med brand och rökutveckling är det viktigt att 
de fungerar i samband med en nödsituation.  
 
Arbetet kommer att utföras av personer utan Tri-behörighet men med betryggande avstånd från säkerhetszonen 
och avskärmning av denna. Även om ställningen eller det avgränsande staketet av någon anledning skulle rasa så 
ska detta sättas upp på betryggande avstånd. Utöver den väg, mellan plattform och arbetsplats, som personalen 
behöver lotsas kommer varken tågtrafik, bana eller strömskena således att påverkas av arbetet.   
 
Syfte 
Syftet med detta säkerhetsmeddelande är att informera personal i säkerhetstjänst om det arbete som kommer att 
pågå under perioden måndag – fredag vecka 46. Arbetet kommer att utföras på en avgränsad plats mellan 
Kungsträdgården och T-centralen. 
 
Tillämpning (personal utan Tri-behörighet) 
Arbetsplatsen som är belägen i mellanslaget strax söder om TCE kommer att inhägnas med kravallstaket.  
Vid inpassage ansvarar Tsm för att informera TLC 3 om att personal utan behörighet enligt Tri Tub, kat 19. kommer 
att lotsas till arbetsplatsen av denne. Tsm lotsar därefter personalen mellan plattform 5 i T-centralen och 
arbetsplatsen. Personalen lotsas söderut, längs norrgående spår, i riktning mot Kungsträdgården. 
 
I syfte att inte störa tågtrafiken samt för att säkerställa att säkerheten upprätthålls på arbetsplatsen kommer två (2) 
Tsm att närvara och tjänstgöra på arbetsplatsen samt övervaka detta. 
 
Omfattning 
Arbetet avgränsas genom att arbetsplatsen inhägnas med kravallstaket på ömse sidor. Avståndet mellan 
inhägnadens ytterkanter och säkerhetszonen kommer att uppgå till 5 meter. Arbetet kommer att omfatta olika 
delmoment under vecka 46.  
 

Dessa delmoment utgörs av: -     Uppbyggnad av ställning 
-     Besiktning av ställning 
-      Reparation och underhåll av brandlucka 
- Demontering av ställning 
- Återställning av platsen 

 
 
Harald Schaffhauser 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 
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Bilder 
 

          
 
  Arbetsplatsområde.                                                              Röklucka. 

 

          
 

  Transportsträcka till plattform.                                          Km-märke vid arbetsplats, 0+7. 
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Skiss 
 

 
 
  Skiss över arbetsplats och den väg som personal kommer att lotsas. 
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