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SÄKERHETSMEDDELANDE (SM) 

SM 2022-54 

 

Delgivningssätt: Anslås:  Personlig kvittens:  

Informationsförvaltare: Åke Filubelli, 070-287 2124 

Granskad av: Martin El Sherif, Joakim Caesar 

Fastställd av: Hans Höwitz 

Gäller fr.o.m: 2022-12-15 

Gäller t.o.m: 2022-12-23 

Ärendenr: TN 2014-0594   

Tillämpningsområde: Tunnelbana 2 

Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.  
Berörda entreprenörer. 
Personal med behörighet kat. 10 och 11 enligt Tri Tub. 

 

 
Förbikörning av station Slussen utan att stanna för trafikantutbyte, 
gäller för tåg på röd linje. 
 
Under arbetena på station Slussen med ombyggnationen av uppgången krysset har projektet nu 
kommit till ett läge då asbestprovtagningar av plattformstaket ska genomföras. Vid dessa 
provtagningar kommer området kläs in, detta kommer begränsa uppsikten för tunneltågförarna samt 
öka trängseln på den berörda plattformen. Då förarna inte kan ha uppsikt utmed hela tågsidan 
kommer station Slussen att stängas av för trafikantutbyte enligt nedan.  
 
Södergående tåg på röd linje får INTE stanna för trafikantutbyte vid Slussen  
fr.o.m. torsdag 15/12 kl. 19:00 t.o.m. fredag 16/12 kl. 10:00. Vid uppehåll i Gamla Stan skall förare 
informera trafikanterna om att tåget kommer att passera Slussen utan uppehåll och uppmana 
trafikanter till Slussen att byta till grön linje för färd till Slussen. 
 
Norrgående tåg på röd linje får INTE stanna för trafikantutbyte vid Slussen  
fr.o.m. torsdag 22/12 kl. 19:00 t.o.m. fredag 23/12 kl. 10:00. Vid uppehåll i Mariatorget skall förare 
informera trafikanterna om att tåget kommer att passera Slussen utan uppehåll och uppmana 
trafikanter till Slussen att byta till grön linje vid antingen T-Centralen eller Gamla Stan. 
 
Området skall ses som en byggarbetsplats under ovannämnda tider. Därför skall tåg inte stanna 
enligt Tri § 33 mon. 6 Vid indikering om att nödbromshantag neddragits, utan i stället fortsätta till 
Mariatorget respektive Gamla Stan. 
 
Om brand utbryter ombord på tåg, eller nödutrymning måste göras enligt Tri Tub § 54 mom. 5–8 
samt § 55 så får TL beordra tåget att stanna vid station Slussen.  
 

 
Hans Höwitz 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 


