
Turbeskrivningar: Tidtabellsalternativ 49C. Tågklarerare 

Tur 1: Tågledare (normalt kombinerad med tur 2) 07:40-18:30 

Hemstation Uppsala Ö. 

07:40 Ta över extratågnummer och skåpkoder från hemtågledaren. 

Blankett för extratågen finns i den röda mappen.  

Skåpkoder får inte förvaras synligt för utomstående, endast 

expeditionsföreståndaren (Uö) skall ha 

tillgång till koder. 

07:40-

18:20 

Övervaka trafiken på hela banan och om nödvändigt besluta om 

ändringar.   

18:25 Lämna över tågledningen till hemtl efter att tkl Uö lagt ned 

bevakningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur 2: Tågklarerare Uppsala (normalt kombinerad med tur 1) 07:40-

18:30 

Hemstation Uppsala Ö. Lunch: Flertal tillfällen. Ta emot resanderäkning. 

 

07:40 Inspektera tågväg. Kontrollera om föregående tkl fört in 

anordningar i tkl-blad. Ta upp bevakningen. Mot 

hemtågledaren  

09:00-

18:45 

Expeditionsföreståndare(35) tjänstgör. 

09:00-

14:10 

Biljettsäljare(45) tjänstgör. 

09:30 Anmäl genast ”70 in” till Ml, tåg 60 väntar troligen. 

12:40-

13:20 

Städa tågex, biljettex, väntsal och kundtoalett med 

tillsammans med Bx-personal och plattformsvakt. 

17:55 För över anordningar i nytt tkl-blad till nästa tjänstgörande. 

18:18 Lägg ner bevakningen efter 75 ankomst till Marielund. 

  

 

 

  

  

  

  



Turbeskrivningar: Tidtabellsalternativ 49C. Tågklarerare 

Tur 3: Tågklarerare Marielund 08:45-19:20 

Hemstation Marielund. Lunch: Flertal tillfällen. 

Se till att vagnar inte onödigtvis står mitt för stationshuset på spår 1 och 

att vägen blockeras så lite som möjligt. Ta emot resanderäkning. 

 

08:45 Ta upp bevakningen under tåg 68 uppehåll. Inspektera tågväg. 

Kontrollera om föregående tkl fört in anordningar i tkl-blad. 

Kontrollera anordningarna mot tkl Uö. Hissa flaggan. 

Placera avspärrningen mellan stationshuset och godsmagasinet. 

  

10:42-

10:52 

 

10:45 

Anslutning från 71 till 91Y och vidare mot Fjällnora 

 

Tkl Alg tar upp bevakningen 

Vid 

tillfälle 

Städa kundtoaletter, väntsal, personaltoalett, personalkök, tågx 

samt bagagexp. 

17:30 Almunge lägger ner bevakningen efter 63 ankomst i F. 

13:20-

19:20 

Tkl Faringe tjänstgör på särskilda order 

18:18 Uppsala Ö lägger ned bevakningen efter 95 ankomst i Ml.  

Hala flaggan. Ta in avspärrningarna.  

Kontrollera att godsmagasinet är låst. 

För över anordningar i nytt tkl-blad till nästa tjänstgörande. 

19.10 Lägg ner bevakningen mot hemtågledaren 

 

 

 

 

 

Tur 4: Tågklarerare Faringe/Almunge 07:40-19:20 

Hemstation Faringe Lunch: efter 92Y avgång (12:41). 

Ta emot resanderäkning. 

07:40 F Inspektera tågväg,  Kontrollera om föregående tkl fört in 

anordningar i tkl-blad. Kontrollera anordningarna och ta 

upp bevakningen mot tkl Uö 

09:45 F Lägg ner bevakningen i F. Medfölj tåg 90 Till Almunge 

09:58 Alg Inspektera tågväg,  Kontrollera om föregående tkl fört in 

anordningar i tkl-blad. Kontrollera anordningarna och ta 

upp bevakningen mot tkl Ml  

Vid tillfälle Städa tågx 

17:10 Alg Lägg ner bevakningen. Medfölj tåg 63 till Faringe 

17:25 F . Inspektera tågväg, ta upp bevakningen mot tkl Ml 

19:07 F Lägg ner bevakningen mot tkl Ml 

  

  

  

  

 


