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Aktuellt i Norra Djurgårdsstaden 

Nu under sommarveckorna har ekipage levererats till det nya 
Spårvägsmuseet.  

Spårvägsmuseet är beläget vid hus 9 inne på Gasverksområdet 
och det är COBAB som har, sedan november 2018, utförande 
entreprenaden. COBAB har åt Trafikförvaltningens vägnar, SLL 
utfört en rivnings- och saneringsentreprenad för hus 9 där Nya 
Spårvägsmuseet ligger. 

 
 
Entreprenaden omfattar i huvudsak en invändig ombyggnad av 
hus 9 och omfattar nytt golv på mark, nya bjälklag, 
komplettering av yttertak, personal- och kontorsutrymmen 
med mera. Lokalens interiör rivs varsamt och byggs upp igen 
för att passa museiverksamheten. Hiss installeras och alla 
gamla fönster renoveras. 

 

 

Spårvägsmuseet har fram till år 2017 haft lokaler på 
Södermalm, men har sedan dess varit stängt för besökare. Det 
nya museet kommer ge en fascinerande inblick i utvecklingen 
från 1600-talet till dagens moderna kollektivtrafik. 

 

 

 

 

 

 

 
Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Blåljus och risker 
 

Nu under sommarmånaderna kommer Polis och Räddningstjänst i 
huvudsak testa grindöppningar och framkomligheten inne på våra 
byggområden. Ni som arbetar under sommaren kan därför se Polis och 
Räddningstjänst köra in på byggområdena. Om det är ett blinkande 
blått sken, då har det hänt något akut. 
 

Återigen, med risk för att verka tjatig, uppmärksamma risk för fall. Ska 
ni arbeta med denna risk, säkra upp arbetsmomentet så att det känns 
helt säkert. Se efter en extra gång! 
 

Vid torrare väderlek uppstår en dammande miljö inne på 
byggområdena. Se därför till att byggvägar etcetera är 
dammbekämpade vid dessa perioder. Ni kan även kontakta BLC för 
dammbekämpning, nr: 08-122 130 00. 
 

Det finns alltid en rasrisk inne på byggområdena. Var därför 
uppmärksam på att saker och ting kan rasa ner från yttertak, 
byggställningar etcetera, när det blåser kraftigt. 
 

Vårt mantra!  
Kan ni inte jobba säkert, då ska ni inte jobba alls! 
 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 


