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Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet och kontrollorgan som har till 
huvuduppgift att svara för regelskrivning, tillståndsprövning och tillsyn inom trans-
portområden. Myndighetens uppgift rör säkerhet för vägtrafik, luftfart, sjöfart och 
spårbunden trafik samt registerverksamhet inom dessa områden. 

Transportstyrelsen är den myndighet som har givit TF tillstånd att bedriva spårtrafik. 

 

Om Trafikförvaltningen (TF)  

Varje dag reser närmare 800 000 personer med kollektivtrafiken. Trafiken bedrivs 
av flera olika entreprenörer. 

Trafikslagen delas upp i följande delar: 

Tunnelbana 

Lokalbanor; Järnväg och Spårväg 

Pendeltåg 

Buss 

Båt 

 

Trafikläget dagtid kontra nattetid  

Trafiksituationen dagtid respektive nattetid skiljer sig åt. Under dygnets trafikfria 
tid, den tid då ingen tidtabellsbunden trafik körs, är det få trafiktåg ute. Det är un-
der natten som de flesta underhållsarbeten utförs. 

De tåg som kör på spåren under den trafikfria tiden är vanligtvis arbetsfordon.  

Normalt kör tunnelbanan vänstertrafik. Roslagsbanan och Saltsjöbanan kör ofta 
vänstertrafik men högertrafik kan förekomma. Spårvagnarna kör högertrafik. Nat-
tetid förekommer det dock ofta att arbetsfordon framförs på båda spåren oavsett 
destination. 

I och med att trafiktågen börjar gå på morgonen blir det återigen svårt att hinna 
med att arbeta mellan tågen. Dessutom blir det farligare då trafiktåg håller högre 
hastighet. 
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Behörighetskrav 

För att beträda spåren ställs ett antal krav:  

 

Hälsa 

Att beträda spårområdet ställer krav på god hälsa, syn och hörsel.  

Person som innehar Spår- och tunnelbehörighet (X9) eller högre behörigheter 
(säkerhetstjänst) måste genomgå och godkännas vid läkarundersökning och 
drogtest.  

 

Examination 

För att få beträda spåren krävs kunskap i de regelverk som gäller för berörd 
spårtrafik.  

Man måste vara utbildad och examinerad samt bedömts som lämplig. 

 

Regelbunden spårvistelse (Periodisk aktivitet) 

För att behålla behörigheten måste kunskaperna användas regelbundet. För 
Spår- och tunnelbehörighet krävs att spåret beträds minst en gång per år. 

 

Periodisk fortbildning med kunskapskontroll 

Person med utbildning i Spår- och tunnelbehörighet (X9) ska även genomgå 
periodisk fortbildning minst var 36:e månad. 

Innehar man högre behörighet (säkerhetstjänst) gäller periodisk fortbildning 
minst var 24 månader. 

 

Säkerhetsmeddelanden (SM) och Tri-Meddelanden (TriM) 

I Trafikförvaltningens behörighetsregister Sitrus-bhr publiceras vid behov sä-
kerhetsrelaterad information. Det är ett absolut krav att var och en läser och 
kvitterar denna information. Du får dessa meddelanden via din mejl. Se därför 
till att din mejl alltid är uppdaterad. Om du behöver byta mejladress måste du 
ta kontakt med någon av utbildningsorganisationerna som hjälper dig med 
detta. 
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Alkohol och droger 

Det är inte tillåtet att beträda spår om man är påverkad av alkohol eller av annat 
berusningsmedel.  

Inom Trafikförvaltningens (TF) anläggningar råder nolltolerans 

Person som kan misstänkas missbruka alkohol eller bruka droger får inte ges be-
hörighet att beträda spår. 

Påverkad personal som påträffas på spårområdet ska omedelbart avvisas. 
Sådan person förlorar också Spår- och tunnelbehörigheten. 

Vid användning av läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och vakenhet 
får beträdande av spårområdet inte ske. 

Det genomförs regelbundet slumpvisa drogtester.  
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Spår- och tunnelbehörighet (X9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna utbildning riktar sig till den som ska beträda något av TF:s spårområden 
och som av arbetarskyddsskäl måste ha kunskaper för att inte komma till skada. 

Spår- och tunnelbehörighet innebär att man får: 

 Förflytta sig i spåret på egen hand. 

 Är man fler än två stycken (X9) måste en Tågvarnare följa med och ansvara 
för gruppen. 

 Utföra enklare inspektioner som inte kräver användande av verktyg. 

Inspektionen får inte vara av sådan art att uppmärksamheten på trafiken störs 
samt att utrymning av spåret inte försvåras. 

 

Om man ska utföra arbete som kräver verktyg inom spårområdet måste detta ske 
under övervakning av en tillsyningsman (Tsm). Då måste även en Skydds- och Sä-
kerhetsplan (SoS-plan) ha upprättats. 
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Yrkesgrupper nämnda i Trafiksäkerhetsinstruktionerna (Tri) 

 

Trafikledare (TL) = person på trafikledningscentral som leder och övervakar spår-
trafiken 

Yttre trafikledare (YTL) = trafikledare som är behjälplig på plats i samband med 
olyckor och händelser 

Ställverksoperatör (Stvo) = person som lägger tågvägar  

Förare = person som framför trafiktåg eller arbetsfordon 

Tillsyningsman (Tsm) = person som vid arbete i, eller i farlig närhet av spår, an-
svarar för åtgärder enligt Tri 

Tågvarnare = person som svarar för att varna personalen för tåg vid arbete i 
spår eller i farlig närhet av spår 

Förare av spårgående arbetsredskap = person som framför spårgående fordon/
redskap, vanligtvis traktorgrävare 

Vägvakt = person som dirigerar vägtrafik vid vägövergång (plankorsning) 

 

 

Övriga förkortningar 

BDL  Bandriftledningen 
EDL   Eldriftledningen 
Jvg   Järnväg 
SL   AB Storstockholms Lokaltrafik 
SLM  SL Meddelande 
SoS-plan  Skydd- och Säkerhetsplan 
Spv   Spårväg 
Sth   Största tillåtna hastighet 
RS   Region Stockholm 
SM   Säkerhetsmeddelande 
TF S  TF Ledningsstab Säkerhet 
TL   Trafikledare 
TLC   Trafikledningscentral  
TF   Trafikförvaltningen 
Tri    Trafiksäkerhetsinstruktion 
TriM  Tri Meddelande 
TryggC  Trygghetscentralen 
Tub   Tunnelbana 
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Några begreppsförklaringar 

 

Banbok = banspecifik sammanställning av linjebeskrivning och vissa uppgifter som 
personal i säkerhetstjänst måste känna till 

Depåområde = avgränsat område för uppställning, rangering och underhåll av tåg 

Bandriftledning (BDL) = plats varifrån tekniska system i tunnelbanan, järn-
väg och spårväg övervakas 

Elsäkerhetsledare (ESL) = person som ansvarar för elsäkerheten på arbetsplat-
sen 

Entreprenör = person, företag eller organisation som anlitas för att med egen 
personal utföra arbete inom tunnelbanans, järnvägens eller spårvägens om-
råde 

Plattform = plats för resenärers av- och påstigning på station eller hållplats 

Räddningsfrånkoppling = frånkoppling av spänningsförande anläggningsdel 
vid olycka 

Skyddsutrymme = utrymme där person kan vistas utan fara när tåg passerar 

Säkerhetsmeddelande (SM) = Meddelande från TF Ledningsstab Säkerhet för till-
fällig ändring av eller tillägg till Tri 

SoS-planering = beskriver hur ett arbete ska bedrivas för att säkerhetsställa 
personskydd och trafiksäkerhet 

Säkerhetszon = ett område där det krävs skyddsåtgärder vid arbete i eller i när-
heten av spår 

Säkerhetstjänst = tjänst med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten i 
spårtrafik 

Transportstyrelsen = tillsynsmyndighet för spårtrafik 

Trafikförvaltningen = ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län 

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) = regelsamling för trafiksäkerheten vid tunnel-
bana, järnväg och spårväg 

Trafikledningscentral (TLC) = plats varifrån spårtrafiken leds och övervakas 

Tri Meddelande (TriM) = Meddelande från TF Ledningsstab Säkerhet för perma-
nent ändring av eller tillägg till Tri 
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Trafiksäkerhetsinstruktioner 

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) är en regelsamling för trafiksäkerheten vid tunnel-
bana, järnväg och spårväg.  

Innehållet i Tri bestäms av avdelningen för TF Ledningsstab Säkerhet.  

Undantag eller ändring från reglerna i Tri meddelas i säkerhetsmeddelande (SM). 

 

 

 

 

 

En viktig grundregel är att en säkerhetsåtgärd aldrig får åsidosättas. Vid över-
hängande fara skall var och en vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att 
förebygga eller minska faran även om åtgärderna skulle avvika från Tri.  
Denna regels motsvarighet heter i Brottsbalken ”Nödrätt”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikledningscentralen (TLC) 

Från trafikledningscentralen (TLC) leds spårtrafiken av trafikledare (TL). Med 
hjälp av ett manöversystem lägger trafikledarna växlar och dirigerar tåg.  

En trafikledares uppgift är bland annat att se till att all trafik fungerar med så få 
störningar som möjligt. Det finns sammanlagt sju (7) trafikledningscentraler.  
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Bandriftledningen (BDL) 

BDL är en servicefunktion och har i uppdrag att larma ut jourpersonal för åtgärder 
vid felanmälan. Exempel på när du kan kontakta BDL: 

 Lampor är trasiga eller skyltar har lossnat 

 Rulltrappor och hissar som stannat 

 Solkurvor och växelfel i spåret 

 Problem med övriga tekniska system 

 

Eldriftledning (EDL) 

EDL övervakar och styr TF:s elanläggningar.  

Kontakt med EDL har trafikledningen och elsäkerhetsledare.  

Det kan röra sig om iläggning av spänning efter räddningsfrånkoppling och ur-
koppling av spänning vid arbete i spår. 

 

Trygghetscentralen (TryggC) 

TryggC fördelar trygghetsresurser, i form av ordningsvakter, väktare, polis med 
flera, i TF:s anläggning. Exempel på när du kan kontakta TryggC: 

 Någon har somnat och riskerar att råka illa ut, exempelvis bli rånad 

 Du ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar 

 Du upplever en hotfull situation 
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Beträdande av spårområde 

För att få beträda spåren måste man ha lägst Spår- och tunnelbehörighet (X9), 
dessutom måste det finnas ett uppdrag för att beträda spårområdet. 

För att vistas i spårområdet krävs varselklädsel på överkroppen, lägst klass 3 
enligt standarden ISO 20 471. 
 
Vid beträdande av spår i tunnel, mörker eller vid dålig sikt ska man också med-
föra en ficklampa/signallampa. Med denna ges signalen ”Klart” till alla fordon. (Se 
vidare under rubriken Handsignaler). 

Innan spårområdet beträds ska detta anmälas till respektive TLC, och även 
avanmälan vid utpassage måste ske.  

Om beträdandet sker på en tunnelsträcka, måste trafikledaren tända tunnelbe-
lysningen. 

Om antalet som ska beträda spårområdet är fler än två  krävs att en Tågvarnare 
följer med och ansvarar för gruppen. 

Alla samtal med trafikledningen spelas in, detta gäller både telefon- och radio-
samtal. 

 

Trafikledaren frågar normalt efter fyra saker: 
 
 Ditt födelsedatum (de 6 första siffrorna i ditt personnummer) 
 Vilken sträcka det gäller 
 Vad man ska göra 
 Hur många det gäller 
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Beträdande av spårområde 

Om spårbeträdande görs under trafiktid måste alltid en riskbedömning göras först. 

 Hastigheten på platsen 

 Planerad utrymningsväg 

 Utrymningstid ur spår + säkerhetsmarginalen på 10 sekunder 

 Trafikering på intilliggande spår 

 ”Siktsträcka” som krävs för säker utrymning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formel för att räkna ut behövd siktsträcka 

 Dividera hastigheten på platsen i km/h med 3.6. Då får du hastigheten i meter 
per sekund. 

 Lägg ihop din utrymningstid med säkerhetsmarginalen som är 10 sekunder. 

 Multiplicera hastigheten i meter per sekund med din totala utrymningstid 
(utrymningstid ur spår + säkerhetsmarginalen på 10 sekunder). Nu har du din 
behövda siktsträcka i meter. 

 

Kan vi hålla oss i skyddsutrymmet hela tiden under vår förflyttning blir naturligtvis 
siktkravet annorlunda! 

 

Agera så här när tåg kommer  
 
 När du står säkert i skyddsutrymmet ska signalen ”Klart” ges till föraren. 

 Stå stilla när tåget passerar. 

 Vänd din blick mot tåget och sök ögonkontakt med föraren. Stå aldrig med ryg-
gen mot tåget. 

 
 
STRESSA ALDRIG             TAG ALDRIG NÅGRA RISKER                VAR TYDLIG 
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Beträdande av spårområde 
 
Sammanfattning... 
 
Ta det lugnt och gå försiktigt.  
Var medveten om att plattformsskyltar bara visar tåg i trafik. 
Gå i skyddsutrymmet och mot tågets normala körriktning.  
 
När ett tåg närmar sig, stå stilla i skyddsutrymmet och vänd blicken mot föraren.  
 
Spåret måste vara utrymt och fritt för tågets passage minst 10 sekunder in-
nan tåget ankommer till platsen. 
 
Observera att på Roslagsbanan och Saltsjöbanan måste man utrymma minst 
2 meter från närmaste räl. 
 
UTRYMM ALDRIG ÖVER INTILLIGGANDE SPÅR! 
 
Föraren har ingen skyldighet att sakta ner när det befinner sig personer i närheten 
av spåret. Räkna med att tåg kommer att passera med största tillåtna hastighet 
(Sth). 
 
När man står säkert i skyddsutrymmet ska signal ”Klart” ges till föraren som bekräf-
telse på att du är beredd på att tåget passerar.  
 
Föraren kvitterar med en helljusblink alternativt med en kort ljudsignal, ”Uppfattat”.   
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Spårbenämning 

Om en sträcka är dubbelspårig har de två spåren olika benämningar.  

 

 

 

 

Tunnelbanan 

Norrspår och Söderspår 
 

 

 

 

 

 

 

 

Järnväg 

Roslagsbanan: 

Uppspår och Nedspår  

 

Saltsjöbanan: 

Norra spåret och Södra spåret  

 

 

 

 

 

 

 

Spårväg  

Norrspår och Söderspår 
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Skyddsutrymme 

Ett skyddsutrymme är ett område där du är i säkerhet när ett tåg passerar. Förflytt-
ning i spårområdet bör ske i skyddsutrymmet. Ibland är man tvungen att gå i spå-
ret, men då måste du veta var närmaste skyddsutrymme finns, vilket oftast är längs 
spårets yttersidor. 

På vissa platser längs spåren saknas skyddsutrymme. Dessa ställen är utmärkta 
med märket ”Skyddsutrymme saknas”. Exempel på sådant märke ses nedan. 

Längs plattformen vid stationer som ligger under jord går det normalt inte att stå 
mellan spår och tunnelvägg, trots att detta inte är utmärkt. Skyddsutrymmet finns 
då under plattformskanten. I dessa utrymmen är det förbjudet att förvara material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Detta märke talar om att man inte kan stå mellan märke och spår, eftersom man 
då riskerar att bli påkörd av tåget. Om märket sitter med återkommande jämna 
mellanrum, saknas skyddsutrymme även mellan märkena. Förflyttning måste då 
ske på motsatt sida av spåret. 

Skyddsutrymme under plattformskant 
på station under jord.  

Skyddsutrymme saknas 
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Skyddsnisch 

Om sträckan där det saknas skyddsutrymme på båda sidor om spåret överstiger 15 
meter, finns skyddsnischer anordnade. Skyddsnischer markeras med märket 
”Skyddsnisch”. I skyddsnischer är det förbjudet att förvara material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Skyddsnisch  
 
 
 

 

 

 

 

Skyddsbåge 

Mellan spåren, i direkt anslutning till plattform, finns det som regel skyddsutrymme. 
Där utrymmet smalnar av markeras det med en skyddsbåge.  
Sådana bågar finns även vid dörrar som vetter mot spåret för att förhindra att per-
soner kliver rakt ut i spårområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Skyddsbåge vid dörrar     Skyddsbåge mellan spår 



18 

 

Sidoplåt/Uppfångningsskena 

Strömskenan skyddas normalt av en skyddsbräda. Vid växlar finnas det en oskyd-
dad sidoplåt vilken har till uppgift att fånga upp tågets strömskor så att dessa alltid 
har kontakt med strömskenan. 

Dessa platser utmärks med en, på skyddsbrädan placerad, varningsmarkering med 
omväxlande gula och röda ränder. På dessa platser är det förbjudet att kliva över 
strömskenan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Varningsmarkering vid sidoplåt/uppfångningsskena 

 
 
 
 
 
Larmtelefon 
Larmtelefoner finns i tunnlarna i tunnelbanan och ger direktkontakt med TLC. 
Larmtelefon markeras med en blå lampa och är uppsatta med c:a 300 meters mel-
lanrum.  
Var man än befinner sig i en tunnel ska man kunna se en blå lampa.  
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Särskilda platser 

Det finns flera platser där det är mycket trångt. Där gäller särskilda regler. 
 
Se alltid till att ta reda på vilka regler och undantag som kan förekomma på en spe-
cifik sträcka, innan du beträder spårområdet. 
 
Vissa platser kräver att du tar med dig en person med behörighet som tågvarnare. 
Andra platser kräver att trafikledningen stoppar all trafik innan du kan beträda spår-
området. 
 
På Roslagsbanan och Saltsjöbanan finns flera platser där kravet på utrymning, 
minst två (2) meter från rälsen, inte är möjlig att uppfylla. 
 
 
Följande sidor visar några exempel på dessa särskilda platser. 
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Ledsagning krävs alltid (oavsett antal) av en person med lägst tågvarnarbe-
hörighet 

På två (2) sträckor inom TF:s spåranläggning får du som Spår- och tunnelbehörig 
inte beträda spåren på egen hand. 

 

1. Sträckan Medborgarplatsen - Skanstull 

På tunnelbanan mellan Medborgarplatsen och tunnelmynningen vid Skanstull har 
skyddsutrymmet förlagts mellan spåren.  

För att vara säker på att du står rätt i skyddsutrymmet, ställer du dig med ena ax-
eln i H-balken vid en av de balkar som bär upp tunneltaket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Söderströmsbro mellan Gamla Stan och Slussen 

På Söderströmsbro mellan Gamla Stan och Slussen finns skyddsutrymmet 
längs broräckena, på vardera sida om spårområdet. 
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Sträckor som alltid kräver avstängt spår vid spårbeträdande 
Det finns sträckor på TF:s spåranläggning där det krävs att trafikledningen stop-
par trafiken. 

Här följer fem (5) platser där detta gäller. 

 

1. Norrspåret mellan Hötorget och Rådmansgatan 

I tunnelbanan på norrspåret mellan Hötorget och Rådmansgatan saknas skydds-
utrymme på båda sidor av spåret på en sträcka av c:a 48 meter. 

Trafikledare måste stoppa trafiken före spårbeträdande på detta norrspår får ske. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Station Gullmarsplan  

Mellan norrgående och södergående plattform vid station Gullmarsplan är en pro-
visorisk plattform byggd. 

Trafikledare måste stoppa trafiken före spårbeträdande på sträckan. 

Skyddsutrymme saknas 
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3. Ålkistan 

På Roslagsbanan finns en sträcka mellan Universitetet och Stocksund som kallas 
för Ålkistan. Där saknas skyddsutrymme på båda sidor om spåren. 

Trafikledare måste stoppa trafiken före spårbeträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

      Skyddsutrymme saknas 
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4. Roslagsbanan Station Universitetet 

På Roslagsbanan på nedspåret vid station Universitetet saknas skyddsutrymme ut-
med en stödmur på en sträcka av c:a 25 meter. 

Trafikledare måste stoppa trafiken före spårbeträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Roslagbanan och Saltsjöbanan - Bullerskyddskärmar 

Sträckor med bullerskyddsskärmar på båda sidor om spåret saknar helt skyddsut-
rymme. 

Sträckor med bullerskyddsskärm på ena sidan om spåret och plattform på den 
andra sidan saknar också skyddsutrymme. 

Trafikledare måste stoppa trafiken före spårbeträdande. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skyddsutgångar längs dessa sträckor markeras med märket ”Skyddsutgång” 
I skyddsutgångar är det förbjudet att förvara material. 



24 

 

Cirkulärtunneln 

Mellan stationerna T-centralen och Östermalmstorg på tunnelbanans röda 
linje hittar du cirkulärtunneln som är en extra riskutsatt tunnelsträcka.  

Extra uppmärksamhet krävs för att gå och stå på rätt plats! 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Skyddsutrymme saknas 

 

I direkt anslutning till spåret på båda sidor saknas skyddsutrymme. 

Gångbryggan på ena sidan spåret utgör skyddsutrymme. 

 

 

 

 

 

                 
   

 

        
    
    
    
    
    
          Skyddsutrymme saknas 

Gångbrygga 
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Roslagsbanan och Saltsjöbanan (TF:s järnvägar) 

På Roslagsbanan och Saltsjöbanan (som räknas som järnväg) gäller att 
man vid utrymning måste vara utanför säkerhetszonen (2 m från närmsta 
räl). 

Detta innebär att på många platser är det inte möjligt att förflytta sig under 
pågående trafik, då kravet på att säkerhetszonen ska vara utrymd senaste 
10 sekunder innan tåget anländer till platsen inte går att uppfylla. 

Bilderna visar platser på Roslagsbanan och Saltsjöbanan där utrymning 
inte är möjlig. 

Liknande platser finns på många andra ställen!   

2 meter 

2 meter 
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Handsignaler 

Den som beträder spår ska signalera till föraren med hjälp av handsignaler. Som 
Spår- och tunnelbehörig ska man kunna signalerna ”Stopp omedelbart” och ”Klart”. 
 
I dagsljus och på väl upplysta plattformar används så kallade dagsignaler, dessa 
utförs med armar eller signalflagga. I tunnel, mörker eller dåliga ljusförhållanden 
används så kallade nattsignaler, dessa utförs med lampa. 

 

Stopp omedelbart 

 

 

 

 

 

 

 

     Dagsignal    Dagsignal    Nattsignal  

Signalen ”Stopp omedelbart” får endast användas i nödsituationer; när du måste 
stoppa ett tåg så snabbt som möjligt. Vid tillfällen då ”Stoppsignal” getts till tåg ska 
rapport om detta skrivas och lämnas till TF Ledningsstab Säkerhet. 

 

 

 

Klart 

 

 

 

 

   

 

    Dagsignal     Nattsignal  

 

Signalen ”Klart” ska alltid ges till förare för att visa att man är beredd på att tåget 
passerar. Signalen ska ges när man står säkert i skyddsutrymmet.  

Blinkande orange  
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Ljudsignaler 

Förare eller tågvarnare kan kommunicera med hjälp av ljudsignaler. 

    

       (En lång signal) 

   

     Tåg kommer/ Utrym spåret 

Lång signal ges av förare eller tågvarnare för att varna personer i eller i farlig när-
het av spår. Spåret ska omedelbart utrymmas. 
På Roslagsbanan och Saltsjöbanan gäller att utrymning ska ske utanför säkerhets-
zonen som är 2 meter från närmsta räl. 

 

 

 

         (En kort signal) 

  

      Se upp/ Uppfattat 

Signalen ges av förare för att uppmärksamma personer i eller i farlig närhet av spår 
om att tåg kommer. 
Signalen kan också ges av förare som en bekräftelse på att denne uppfattat en sig-
nal, till exempel när du signalerat ”Klart”. 

 

 

 

 

        (Tre eller flera korta signaler) 

   

     Stanna omedelbart/Fara  

Signalen ges av den som övervakar tågrörelse då tåget behöver stoppas. 
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Avståndsmärke 

I tunnelbanan anges avstånd i kilometer och hundratals meter från nollpunkten i 
banan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6 kilometer och 900 meter från nollpunkten. 
 

 

Kilometermärke  

På järnvägen och spårvägen anges avstånd i kilometer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 kilometer från nollpunkten 

 

Depågränsmärke 

Markerar depåområdets början och slut. 
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Ställverksgränsmärke  
På tunnelbanan markeras gräns för var sträckan som TLC kontrollerar växlar och 
signaler börjar respektive slutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elspärrflagga (V1) 

 
  
 
 Markerar gräns för sträcka där strömskena gjorts 
 spänningslös och jordningsdon placerats. 
  
 På andra sidan flaggan = elfara! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hindermärke  

  
 Bansträckan stängd för fordonsrörelse  
 
 Sätts upp: 
 
 På tunnelbana normalt 50 m på varje 
 sida om arbetsplatsen. 
 
 På järnväg och spårväg så att förare på 
 fordon ser märket på 200 meters avstånd. 



30 

 

Säkerhetszoner 

Säkerhetszonen är ett område där det krävs skyddsåtgärder vid arbete i eller i farlig 
närhet av spår.  

Arbeten i säkerhetszonen får inte påbörjas utan att en Skydds- och Säkerhetsplan 
(SoS-plan) upprättats och att en tillsyningsman (Tsm) finns på platsen.  

Vidare måste alla arbeten i säkerhetszonen ha starttillstånd av TLC. 

Säkerhetszonen på tunnelbana och järnväg 

På Tunnelbanan, Saltsjöbanan och Roslagsbanan sträcker sig säkerhetszonen 2 
meter från närmaste räl. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Säkerhetszonen på spårväg 

På Tvärbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och Spårväg City sträcker sig säker-
hetszonen 1,5 meter från närmsta räl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En SoS-planerare får minska säkerhetszonen med 0.5 meter. Godkänd avgräns-
ning måste då utmärka zonens gräns. 
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Säkerhetszoner, fortsättning 

På plattform sträcker sig säkerhetszonen 1 meter in från plattformskanten. Detta 
gäller även plattformstak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gult blixtljus (förekommer endast i tunnelbanan) 
Används för att varna tåg för bemannad arbetsplats då arbetet är skyddat med en 
hastighetsnedsättning. 

Sätts fast på skyddsbrädan ovanför strömskenan.  
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Arbete inom säkerhetszonen 

Beroende på arbetets art ska SoS-planeraren välja skyddsform.  

Kan arbetet inte genomföras på ett säkert sätt under pågående trafik ska spåret 
stängas av.  

Används traktorgrävare, grävmaskiner eller andra fordon i säkerhetszonen ska tra-
fiken också stängas av. 

Skyddsformer vid avstängt spår benämns A- eller B-skydd. 

 

En del arbeten går att utföra under trafiktid om kravet på utrymning senast 10 se-
kunder innan tåget passerar platsen uppfylls. Detta kräver mycket noggrann SoS- 
planeringen. Provutrymning innan arbetet påbörjas måste alltid ske. 

Skyddsformer för dessa arbeten benämns T-, H-, eller P-skydd. 

Maskinbevakare 

Vid arbete med maskiner med egen framdrivning 
på plattform krävs alltid en maskinbevakare, 
även om arbetet sker utanför säkerhetszonen 

Maskinbevakaren skall se till att föraren av ma-
skinen uppmärksammar att tåg kommer och att 
maskinen står stilla då tåg befinner sig vid platt-
formen 
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Skyddsformer 

A-skydd = Avstängt spår, får göras ofarbart 

Vid A-skydd ser tillsyningsmannen till att spåret stängs av med hindermärken och 
att spårledningen kortsluts med kontaktdon/beläggningsdon på båda sidor om ar-
betsplatsen. Trafikledaren spärrar den aktuella sträckan, vilket innebär att signaler 
ställs i stopp. 

Arbetsplatsens utbredning får inte vara längre än 400 meter. 
 

B-skydd = Avstängt spår, får ej göras ofarbart 

Den enda skillnaden mellan A- och B-skydd är att vid B-skydd får spåret inte 
göras ofarbart. 
 

C-skydd = Avstängt spår, spärrning 

Vid till exempel kranlyft över spår, då ingen personal finns på spårområdet, kan 
spåret stängas av genom C-skydd. Trafikledaren spärrar den aktuella sträckan, vil-
ket betyder att signaler ställs i stopp. Kontaktdon/beläggningsdon ska medföras 
och anbringas vid behov. 
 

D-skydd 

D-skydd är ett A-skydd men tillämpas då arbetsplatsen är längre än 400 me-
ter. Tillämpas endast på tunnelbanan. 
 

F-skydd = Skyddsform invid arbete med arbetståg 

Används vid rörligt arbete med arbetståg. Vid F-skydd får arbetståget inte be-
stå av spårgående arbetsredskap (tex. traktorgrävare). 
 

H-skydd = Hastighetsnedsättning 

Skyddet består av tågvarnare. Spåret ska vara utrymt senast 10 sekunder innan 
tåg ankommer till arbetsplatsen. På tunnelbanan ska arbetsplatsen markeras 
med gult blixtljus så länge den är bemannad. 
 

T-skydd = Tågvarnare 

Skyddet består av tågvarnare. Spåret ska vara utrymt senast 10 sekunder innan 
tåg ankommer till arbetsplatsen. 
 

P-skydd = Plattform 

Skydd som används vid arbete inom säkerhetszonen på plattform eller plattforms-
tak. 
 

G-skydd = Gatuspår 

Skydd, som består av väg- eller spårfordon. Används vid tillfälligt arbete i gatuspår. 
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Skyddsformer, fortsättning 

 

E 

E står för att en åtgärd som skyddar mot elfara är utförd. Ansvar för denna åtgärd 
är elsäkerhetsledare. Elsäkerhetsledare arbetar i samråd med tillsyningsman. På-
börja inget arbete innan du fått ett ok från både tillsyningsmannen och elsäkerhets-
ledaren. 

 

SoS-plan 

En Skydds- och Säkerhetsplan beskriver hur ett arbete ska bedrivas för att säker-
ställa personskydd och trafiksäkerhet. 

Skydds- och Säkerhetsplaneraren måste ta hänsyn till en mängd faktorer, bland 
annat arbetets art, sikt och väderlek, buller från maskin eller omgivning, var 
skyddsutrymmet är beläget, den koncentration arbetet kräver och vilka fordon 
som behöver användas. 

Uppgifter som återfinns i Skydds- och Säkerhetsplanen är exempelvis namn på till-
syningsmannen, var arbetet ska ske, arbetets art, aktuell skyddsform, om elsäker-
hetsplanering behövs och hur många personer som ingår i arbetslaget. 

 

Arbete i gatuspår 

Arbeten som påverkar framkomligheten i gatumiljö kräver utöver en SoS-plan även 
en Trafikanordningsplan (TA-plan). I TA-planen redogörs för hur vägmärken, trafik– 
och skyddsanordningar ska anordnas och placeras. 

När man utför arbete i gatumiljö krävs utbildning enligt väghållarens regler. 

 

 

Tillsyningsmannen (Tsm) är ansvarig för att Skydds- och Säkerhetsplanen 
(SoS-planen) följs.  

Om elen måste stängas av ansvarar en Elsäkerhetsledare (ESL) för detta. 
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Upplag av lösa föremål - trafikalt 
Lösa föremål får inte läggas så att de utgör en fara för trafik eller personal. 
 
I tunnelbanan får inte föremålen läggas närmare än 1 meter från närmaste räl, 
inom depåområde är detta avstånd 1.5 meter.  
Material som, helt eller delvis, läggs i skyddsutrymme längs spår får som mest ha 
en utbredning av 5 meter, sedan ska det finnas minst 5 meter fritt utrymme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På järnvägen får inte föremålen läggas närmare än 2 meter från närmaste räl och 
inte ha en utbredning längre än 15 meter. 
 
På spårvägen får inte föremålen läggas närmare än 1.5 meter från närmaste räl, 
inom depåområde kan undantag medges. 
 
 
 
Uppställning av fordon 
Fordon ska alltid parkeras hinderfritt. 
På Roslagsbanan och Saltsjöbanan får maskiner och vägfordon aldrig parkeras 
närmare än 3 meter från närmaste räl. 
 
 
 
Upplag av lösa föremål - elfara 
 
Ledande föremål får inte läggas närmare än 2 meter från spänningsförande an-
läggningsdel. 
 
Icke ledande föremål får inte läggas närmare än 70 centimeter från spänningsfö-
rande anläggningsdel. 
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Gasflaskor 

Om gas ska användas måste detta anmälas till TLC. 

Gasflaskor får endast förvaras på därför avsedda och bevakade platser.  

Gasflaskor som förs in i byggnader och anläggningar, i syfte att utföra tillfälliga ar-
beten, får inte förvaras obevakade, detta innebär att gasflaskorna måste föras ut ur 
byggnaden/anläggningen efter varje avslutat arbetsskift.  

 

Gasol får bara användas i underjorden efter särskilt beslut av Trafikförvaltningen.  

Gasolmängden ska vara anpassad efter åtgången för det aktuella arbetet. 
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Begreppet Driftrum 
 
Driftrum är ett utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som 
under normala förhållanden endast är tillgängligt för särskilt instruerad personal.  

Hela tunnelbanan räknas som ett driftrum, därför är det inhägnat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfara 
 

Om du får en stöt (strömgenomgång) måste du alltid uppsöka sjukvården. Ska-
dorna är inte alltid synliga eller märkbara direkt utan kan visa sig i efterhand. 

Omedelbara kroppsliga konsekvenser efter en strömgenomgång kan bland an-
nat vara hjärtpåverkan, njursvikt, brännskador och kortvarig medvetslöshet. 

Senare effekter av strömgenomgång är bland annat hörselnedsättning, domningar 
och känselstörningar. Utöver dessa problem kan psykiska besvär förekomma så 
som rädsla, ångest och självanklagelser. 
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Riskområde / Närområde 

Riskområde och närområde avser två stycken mått i relation till spänningsförande 
delar. Nivån på elskyddet bestäms av vilken typ av arbete som bedrivs och vilka 
verktyg som används vid arbetet. 

Riskområde = 0.0 - 0.2 meter 
Närområde = 0.2 - 0.7 meter 
 

 
 
 
 
 
 
 

Återledning 
För att få ström krävs en sluten krets. I TF:s spåranläggning utgörs kretsen av en 
så kallad likriktarstation som matar ut ström i strömskena/kontaktledning.  

Strömmen leds via strömskor/strömavtagare in i tågets motorer och vidare genom 
hjulen ner i en räl. 

Strömmen går via rälen tillbaka till likriktarstationen, detta kallas för återledning.  

Blir det avbrott i kretsen kan en farlig spänning bildas över avbrottsstället. 

Vid spårarbeten måste därför strömmen ledas förbi med en godkänd överkopp-
lingslina innan räl kapas eller rälsskarvjärn lossas. 

 

Potentialskillnad - RISKER 
Om du står i en korg som är spårbunden (traktor med rälsföljare), och du mon-
terar saker som fästs i berget (jord), eller om du arbetar med t ex lysrörsarma-
tur, kabelstegar,  grindar och stolpar i metall som är anslutna till berget uppstår 
en risk. 

Risken uppstår när räls (minus) och berg (jord) binds samman med något le-
dande material, t ex en vajer som är infäst i berget och kommer i kontakt med 
räcket på korgen. 

Konsekvens: 
Det uppstår en strömrusning mellan minus och jord vilket kan orsaka en ljus-
båge. 

Skador: 
Ljusbågen kan orsaka brännskador på hud och ögon. Man kan tappa verktyg 
på någon. Man kan tappa balansen och ramla. 

Åtgärder: 
Man måste förhindra att minus kommer i kontakt med jord. Detta görs enklast 
genom att isolera räcket på korgen med en isolerduk, lägga en gummimatta på 
golvet i korgen samt använda isolerande handskar.  
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Elsäkerhet 
Arbeten som sker närmare än 2 meter från strömskena eller kontaktledning ska all-
tid elsäkerhetsplaneras. På kontaktledningsbana gäller 4 meter när fordon an-
vänds. Om anläggningen skall göras spänningslöst måste en elsäkerhetsledare fin-
nas närvarande. Endast när denna person har arbetsjordat och gett sitt godkän-
nande får anläggningen betraktas som spänningslös.  
 

 Spänningen i strömskena och kontaktled-
 ning är 750-1500 volt likström beroende på 
 vilken bana det gäller. 

 

 Kontaktledning 

 Under spänningsförande kontaktledning är 
 det förbjudet att gå upp i kontaktlednings-
 stolpe, gå på fordons tak eller loks motorhuv 
 samt spruta vatten. 

 

 Om en kontaktledning rivs ned 

Kontakta genast banans TLC och begär räddnings-
frånkoppling. Gå aldrig nära en nedriven kontaktled-
ning. Den kan fortfarande vara strömförande eller 

försöka göra automatiska återinkopplingsförsök. 
 

Strömskena 

Ovanför tunnelbanans strömskena finns en skyddsbräda som utgör ett skydd mot 
beröring av strömskenan. 
Det är absolut förbjudet att kliva, stå eller sitta på denna skyddsbräda. 
 

Vid en kortslutning av strömskena eller kontaktledning gör anläggningen automa-
tiskt tre (3) återkopplingsförsök. 
 

Strömförande vagnssida 

Om ett spårfordon spårat ur och inget av hjulen längre har kontakt med rälsen men 
strömavtagaren fortfarande har kontakt med kontaktledningen eller strömskenan 
kan man få en stöt om man rör yttersidan av vagnen samtidigt som man står på 
marken. Detta gäller även om  en kontaktledning av ramlat ner och ligger på t ex 
traktorgrävarens tak. 
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Depå 
 

 

 

 

 

 

 

En depå är ett avgränsat område för uppställning, koppling och underhåll av tåg. 
All vistelse och alla arbeten ska alltid anmälas till depåarbetsledningen. När man 
vistas inom depåområdet ska man i största möjliga mån gå på de anvisade gång-
vägarna och gångbryggorna. 

I depåer utför olika typer av fordon ”växlingsrörelser”. En växlingsrörelse innebär 
att fordonet flyttas någon meter bakåt utan uppsikt. Det är därför av största vikt att 
hålla god marginal till alla fordon! 

Krav på varselväst gäller även på depåområde. 

 
Tågens belysning 
För att kunna identifiera fram- respektive bakände på tåg och arbetsfordon finns 
bestämmelser som reglerar detta. 

Framänden på ett tunnelbanetåg är utrustade med två vita fasta sken medan 
bakänden har två röda fasta sken. Tågen på  Roslagsbanan och Saltsjöbanan 
har även ett toppljus. 

Framänden på ett arbetsfordon är försedda med ett eller flera vita fasta sken 
och bakänden på arbetsfordonet har ett eller flera röda fasta sken. 
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Backningsrörelse av tåg 
 
Tunnelbana 

Trafiktåg får backa längst 2 meter på trafikspår. I depå får trafiktåg inte backa alls 
om inte ett förarbiträde övervakar rörelsen från ledarhytten. 

Arbetsfordon (lok och traktorgrävare) får backa till närmaste signal på trafikspår. I 
depå får arbetsfordon backa så långt som behövs förutsatt att siktkraven uppfylls. 

Järnväg (Roslagsbanan och Saltsjöbanan) 

Trafiktåg får backa högst 100 meter mellan stationer och högst 20 meter inom stat-
ions gränser. 

Arbetsfordon (lok och traktorgrävare) får backa till närmaste signal. Siktkraven 
måste vara uppfyllda. 

Spårväg (Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City) 

Fordon får backa längst 2 meter, dock aldrig i gatuspår eller ut i plan-, gång- eller 
vägkorsning. I depå får fordon inte backa alls om du inte ett förarbiträde överva-
kar rörelsen från ledarhytten. 

 
 
 
Brand 
Vid brand- eller rökutveckling gäller: 

Larma omedelbart TLC. 
Det går snabbare att få en resurs på plats om TLC larmas än om du ringer 112. 
TLC har en ”hotline” till SOS Alarm och kan omgående uppge rätt adress. 
 
Normalt brukar rutinen vid brand/olycka vara att man börjar med räddning. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att i tunnelmiljö måste TLC omedelbart få vetskap om 
det inträffade så att TL kan stoppa eventuella tåg, räddningsfrånkoppla strömmen 
och larma räddningstjänsten. 
 
Om du väntar med att larma och istället börjar med att rädda och släcka kanske 
du själv skadas eller omkommer utan att TLC ens vet om att något hänt. 

Det är också viktigt att du alltid väl känner till nödutgångar och utrymningsvägar 
där du jobbar. Vid kraftig rökutveckling är det av yttersta vikt att utrymma platsen 
omgående. 

 

Brandsläckare 

Det finns brandsläckare i alla spärrar, rulltrappsrum och i alla hytter på tåg och lok 
samt på alla traktorgrävare. 
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Olycka, tillbud eller störning 

Alla som arbetar i spåren eller på tågen är skyldiga att rapportera fel och olyckor 
till trafikledningen. Det är respektive banas TLC som man ska rapportera till. Icke 
säkerhetspåverkande fel kan anmälas till Bandriftledningen (BDL). 

Fordon eller anläggningsdel på olycksplatsen får inte rubbas innan säkerhetsutre-
dare lämnat röjningsmedgivande. Naturligtvis får fordon eller annan utrustning 
flyttas för att rädda liv, släcka brand, stoppa miljöfarligt utsläpp eller om det i övrigt 
finns skäl för detta. Informera säkerhetsutredare om så skett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
För att förhindra att en olycka eller ett tillbud till olycka upprepas utreds olyckor och 
tillbud. Syftet med säkerhetsutredningen är att svara de tre frågorna: 
 
 Vad har hänt? 
 Varför hände det? 
 Vad kan vi göra för att detta inte ska behöva ske igen?  
 
Det ligger alltså i allas intresse att en olycka utreds. 
 
Om man är direkt eller indirekt inblandad i en olycka eller tillbud pausas man 
från sin behörighet att beträda TF:s spåranläggningar. Drogtest ingår också 
alltid vid en händelse. 

 
Arbetsplatskontroller 
Arbetsplatskontroller förekommer dygnet runt veckans alla dagar. Syftet med 
dessa kontroller är att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Det som bl. a 
kontrolleras är SoS-plan, behörigheter, personlig skyddsutrustning och att arbets-
platsen är skyddad enligt gällande regelverk. 

Oanmälda drogtest kan också förekomma. 
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Nödutgångar i tunnelbanan 

50 stycken av tunnelbanans 100 stationer ligger under jord. De flesta har två ut-
gångar. Om något händer vid den ena utgången så kan stationen utrymmas ge-
nom den andra utgången. Alla utgångar är märkta med skylt ”Nödutgång”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Några stationer har bara en in- och utgång. Dessa är försedda 
med en separat nödutgång. 

Oftast går utrymningsvägen då via spårområdet. Dessa är: 

Gröna linjen  

Farsta Strand, Skarpnäck och Bagar-
mossen. 

Röda linjen  

Alby, Universitetet, Mörby och Mälarhöj-
den. 

Blå linje 
Hallonbergen, Hjulsta, Rinkeby, Rissne, 
Duvbo, Solna strand, Huvudsta och Västra Skogen. 

 

 

Följande stationer har endast en väg ut, via biljetthallen. Alltså ingen 
nödutgång alls! 

Röda linjen  
Zinkensdamm, Midsommarkransen och Aspudden. 

Brinner det i biljetthallen eller trappan upp till den måste utrymning ske genom att 
gå via spårområdet till nästa station. 

 

Vid station Masmo på röda linjen ligger stationen i anslutning till en tunnelöppning. 
Där är nödutrymningsvägen anordnad till tunnelmynningen. 
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Sitrus behörighetsregister (sitrus-bhr) 
 
Detta register ägs av Trafikförvaltningen. 
Här registreras dina behörigheter och ditt läkarutlåtande från hälsokontrollen. 
 
Webbadress: sitrus-bhr.sl.se (obs! inga www) 

 
Tanken med behörighetsregistret är att du själv ska kunna hålla koll på dina behö-
righeter. 

Du får också automatiska mejlutskick när det kommer ut nya säkerhetsmeddelan-
den, samt påminnelser om när din behörighet eller hälsa  närmar sig förfallodatum. 

 

När du registreras första gången får du en engångslänk skickad till e-postadressen 
du uppgett. Observera att länken endast är giltig i 36 timmar. 

Har det gått längre tid än 36 timmar, eller finns du redan i systemet sedan tidigare 
måste du själv logga in via länken: sitrus-bhr.sl.se 

Logga in: 

För att använda Trafikförvaltningens Inloggningsportal krävs att du har bekräftat 
dina uppgifter. 

Om det är första gången du använder Trafikförvaltningens Inloggningsportal måste 
du registrera dig. När du loggar in på sitrus-bhr möts du av välkomstsidan nedan. 
Följ instruktionerna på välkomstsidan. 
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Spår- och tunnelbehörighet (kat X9) gäller för:  

Tunnelbanan 

Roslagsbanan 

Saltsjöbanan 

Tvärbanan 

Nockebybanan 

Lidingöbanan 

Spårväg City 

 

 

Trafikledningscentraler 
Dessa nummer ska betraktas som hemliga och får absolut inte ges ut till obehöriga. 

 

Tunnelbana 

TLC 1 Grön Linje (bana 1)   08-1233 4100 
TLC 2 Röd Linje (bana 2)   08-1233 4200 
TLC 3 Blå Linje (bana3)   08-1233 4300 
 
Järnväg 
Roslagsbanan     08-1233 2740 
Saltsjöbanan      08-1233 2600 
 
Spårväg 
Tvärbanan och Nockebybanan  08-1233 2300 
Lidingöbanan  och Spårväg City  08-1233 2500 
 
 

Bandriftledningen (BDL)    08-1233 3400 
Eldriftledningscentralen (EDL)   08-1233 3400 
Trygghetscentralen (TryggC)   08-1233 1700 
 
 

 

 

Adresser till företag som tillhandahåller säkerhetsutbildningar på uppdrag av Trafik-
förvaltningen. 

 

www.strukton.se 

www.infranord.se 
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De a hä e är sammanställt av utbildningsavdelningen 

på Strukton Rail AB 

 

Mångfaldigande av innehållet i de a hä e, helt eller 

delvis, i kommersiellt sy e är förbjudet utan medgi-

vande av Strukton Rail AB, utbildningsavdelningen.  

 

Observera a  regler och föreskri er ständigt föränd-

ras. Texter återgivna i de a hä e var gällande vid d-

punkten för hä ets senaste uppdatering. 
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Strukton Rail AB 
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