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SÄKERHETSMEDDELANDE (SM) 

SM 2022-37 

 

Delgivningssätt: Anslås:  Personlig kvittens:  

Informationsförvaltare: Joakim Caesar, 070-786 32 56 

Granskad av: Harald Schaffhauser 

Fastställd av: Hans Höwitz 

Gäller fr.o.m: 2022-09-28 

Gäller t.o.m: 2023-01-31 

Ärendenr: TN 2014-0594 

Tillämpningsområde: Tunnelbanan 

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

 

 
Ny utgåva av Tri Tub träder i kraft 2023-01-01 
 
Bakgrund 
Utgåva 5 av Tri Tub fastställdes i maj 2021 av säkerhetsdirektören. Under c:a 1 ½ års tid har 
utbildning av säkerhetspersonal i denna pågått och ikraftträdandet är satt till 2023-01-01. 
 
Den nya utgåvan 
Följande meddelanden inarbetats i den nya utgåvan och de upphör därmed att gälla: 
 
Tri-meddelanden 
TriM 01-2013 
TriM 01-2014 
TriM 2019-14 
TriM 2020-04 
TriM 2020-10 
TriM 2021-01 
TriM 2021-03 
TriM 2022-01 
 
Säkerhetsmeddelanden 
SM 11-2012 
 
Utbildning och examination 
 
Drift- och underhållsentreprenörer 
Samtlig personal i säkerhetstjänst enligt Tri Tub måste enligt Tri Tub (bilaga 1, mom 6, sjätte stycket i 
båda utgåvor) genomgå en utbildning och examination i den nya utgåvan av Tri Tub. Utbildningen 
och examinationen kan antingen genomföras som en del i en periodisk fortbildning eller som en 
separat fristående utbildning. En separat utbildning i enbart nya Tri Tub räknas inte som en 
genomförd periodisk fortbildning. 
 
Utbildning och examination i nya Tri Tub sköts av utbildningsorganisationerna i UH2012-avtalet, 
vilket för Tri Tub innebär Struktons utbildningsavdelning. Genomförd utbildning i nya Tri Tub skall 
av utbildningsorganisationerna registreras i Sitrus-BHR med utbildningskoden ”TB Nya Tri Tub”.  
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Personal med endast X9-behörighet omfattas inte av kravet på särskild examination enligt Tri Tub bil 
1 mom 6, men de måste försäkra sig om goda kunskaper i de regelverksförändringar som påverkar 
dem och följa dessa regler från och med den 1 januari 2023.  
 
Personal hos trafikutövare 
Personal anställd hos en trafikutövare utbildas genom dennes försorg och registreras i dennes 
behörighetsregister. Den trafikutövarpersonal som även behöver registreras i Sitrus-BHR skall 
registreras i Sitrus-BHR av utbildningsanordnarna i UH2012 efter underlag från trafikutövarna. 
 
 

Person i säkerhetstjänst som inte har examinerats med godkänt resultat innan den 1 
januari 2023 mister sin behörighet enligt Tri Tub.  
 
 

 
Hans Höwitz 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 


