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Stephan Wrang har ordet 
Under några veckor kommer jag att ta upp en hel del av ert 
brandskyddsarbete och jag är tacksam att ni alla tar er tid och tar 
reda på de rutiner etcetera som finns på er arbetsplatser. 
 
Brandfarlig vara och brännbart material 
Ni som har brandfarliga föremål exempelvis gas, gasol, ska efter 
arbetsdagens slut låsa in denna i container. Om ni flyttar container 
eller ändrar något hos er avseende brandfarliga föremål så ska detta  
meddelas till mig (Stephan) eller BLC via SAMO-mötena. 
 
Brännbart material, ska läggas i avsedd container eller 
förvaras/hanteras minst 6 meter från husfasad. 
Helst ska inget brännbart material finnas kvar efter arbetstidens 
slut, men ha som målsättning att allt sådant material ska tas bort 
innan helg. 
 
Utrymningsövning 
Önskvärt att alla entreprenörer genomför en utrymningsövning 
innan årsskiftet. Det är bra att testa den larmrutin ni har, att alla 
känner till larmsignal, återsamlingsplats etcetera. Prata igenom med 
alla om vem som är vägvisare och om alla känner till hur ett 
larmanrop till SOS 112 ska gå till. 
 
Brandskyddet på plats 
Se gärna efter var ni har utrymningsplanen, var ni har era 
brandsläckare, i era personalutrymmen, i er container, i era 
maskiner och fordon. Ställ er därefter frågan, är dessa 
kontrollerade? Har alla använt en brandsläckare? 

 
 

 
 

 
På gång i Norra Djurgårdsstaden 
 
Projekt Hangövägen och Saltkajen-Saltpiren 
Hangövägen och Saltkajen-Saltpiren är ett projekt i 
Värtan som har startats upp nu under det fjärde 
kvartalet. Det är ett omfattande projekt som bland 
annat innefattar nya passagerargångar till 
Värtaterminalen och förberedande arbete av 
omläggning av bussgata. I slutet av projektets gång 
kommer det även påbörjas utbyggnad av Saltpiren. 
 

 
 
I nuläget har arbete kring Andra bassängvägen med ny 
dagvattenkulvert satts igång och beräknas fortgå till 
andra kvartalet 2021. 
 
Vid det första kvartalet 2021 kommer arbetet med nya 
passagerargångar till Värtaterminalen påbörjas samt 
ett förberedande arbete med omläggning av bussgata. 
Arbetet kring Hangövägen kommer även det startas 
upp i det första kvartalet 2021. 
 
Under andra, tredje samt fjärde kvartalet kommer det 
pågå arbete av arbetsgator och ledningar på 
Hangövägen samt Södra bassängkajen. I det fjärde 
kvartalet 2021 kommer även utbyggnad av Saltpiren 
påbörjas. 
 
 
 
 
 


