
D 
et är många som har frågat 
om när höstens placering 
kommer att äga rum. Enligt 
de uppgifter SEKO har fått 

ska placeringen för 2016 träda i kraft 
under December månad. Den sociala 
sökningen sker allra först, som vanligt.  
Se tidsplanen nedan för ungefärliga 
placeringsdatum. 

D 
et nya larmet innebär att vi 
har möjlighet att snabbt 
komma i kontakt med TLC 
det ögonblick någonting 

otrevligt händer. Går du bak för att 
återställa ett eller flera nöd-
bromshandtag en helgnatt eller om det 
är bråk på plattformen, kan du lätt 
bära med dig larmet och sända till TL 
vid behov. 
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HÖSTENS PLACERING: NÄR, VAR, HUR? 
HAR NÅN SETT TJÄNSTERNA? 

Tjänsterna har ännu inte kommit för 
påsyn, utan läggs ut som vanligt 
imässen så fort vi har fått dem. De 
längre körtiderna för hösten på TUB1 
är redan klara och har även visats upp i 
mässen av arbetsledningen. Turlistan 
är även den klar.  
          Tjänsterna för samtliga banor 
kommer till facken för påseende runt 
den 30 oktober.  
          Observera att enbart MTR:s offi-
ciella förslag numera läggs ut för 
granskning. Vi välkomnar alltid åsikter 
och synpunkter, skriv ned dem och 
mejla till någon av dina förtroendeval-
da. 
          Inför placeringen kommer SEKO 
att yrka på ett 8:40-paket, samt hu-
mana vändtider och raster på samtliga 
banor.  

FACKTUELLT 

Ett fackligt nyhetsblad för tunnelbanans förare. Vad händer på jobbet och så vidare. 

FÖRARLARMET—DIN TRYGGHET 

PLANERINGSLÄGET 

I överläggningarna av ramar som ägde 
rum den 29/9 meddelade MTR att man 
bland annat har siktat på korta om-
lopp, produktivitet och att input från 
områdena samt fokusgrupper vägts in.  
          Bland de generella målsättningar-
na framkom att rusningsdeltidarna 
fortsätter användas på grön och röd 
linje, vad gäller själva avvägningar för 
val av tjänstepaket står jämnt fördelad 
veckoarbetstid mellan olika scheman, 
samt att ‘den ordinarie arbetstiden tas 
ut’ i toppen, följt av fallande sluttid 
(tidigaste tjänst dag innan fridag) och 
att antalet blandade skift inom samma 
tjänstegrupp ska minimeras, dvs att 
grupperna nu ska bli mer renodlade 
UT eller IN, t.ex. 

          To be continued... 
 

          Larmet är till för att öka din 
trygghet, det är därför viktigt att du 
hämtar ut det och alltid bär det med 
dig när du arbetar. 

          Kom ihåg att ladda enheten. Det 
finns även möjlighet att ladda larmen 
på arbetsplatsen nu, vilket är en ut-
veckling vi tycker är bra. 

  

 
HA ALLTID 
MED DIG 
DITT LARM! 

FÖRARSPECIAL 

30/10: Facken får tjänsteförslagen 
27/11: Slutförhandling om tjänsterna 
30/11-15/12: Sökning 
17/12: Placeringsresultat klart 
11/1: Placeringen träder i kraft 

TIDSPLAN, PLACERING 2016: 



FACKTUELLT 

HUR MYCKET MÅSTE JAG 

DRICKA FÖR ATT FÅ ETT FÖR-

HÖJT CDT-VÄRDE? 

Regelbundet men inte nödvändigtvis 
dagligt intag av en större mängd alko-
hol under minst några veckors tid re-
sulterar ofta ett förhöjt CDT-värde.     
          Den alkoholmängd som avses 
motsvarar ungefär minst 1 flaska vin, 
eller 3–4 burkar starköl, eller 3–4 
sexor starksprit per dag i genomsnitt. 
Denna konsumtionsmängd gäller för 
merparten av alla individer men det 
bör betonas att olika individer reagerar 
med olika CDT-nivåer på ett och 
samma alkoholintag. Enstaka individer 
kan alltså uppvisa ett CDT-värde inom 
referensintervallet, trots regelbunden 
hög alkoholkonsumtion. 

 
HUR SNABBT SJUNKER CDT-

VÄRDET VID NYKTERHET? 

CDT-värdet avspeglar den genomsnitt-
liga alkoholkonsumtionen under de 
senaste 1–4 veckorna före provtagning-
en.  
          Vid total avhållsamhet från alko-
hol ska en markant sänkning av ett för-
höjt CDT-värde ses inom 2 veckor och 
en normalisering sker inom 3–5 veckor, 
delvis beroende på hur högt värdet var 
från början.  
          CDT-värdet påverkas inte märk-
bart av enstaka större alkoholintag 
(t.ex. fester/normalt helgdrickande). 
 

HUR TRÄFFSÄKERT ÄR CDT? 

Det finns få orsaker till ett förhöjt CDT-
värde förutom hög alkoholkonsumtion. 
Leversjukdom påverkar exempelvis 
inte CDT-värdet. Ett konstant högt el-
ler lågt CDT-värde förekommer dock 
sällsynt (1–2% av populationen) hos 
personer med genetiska transferrinva-
rianter. Dessa varianter kan identifie-
ras med en speciell analysmetod (s.k. 
HPLC) för CDT. 
 

Källa: Anders Helander, Folkhälsoinstitutet 

NYANSTÄLLD FÖRARE: 

-CDT-test 
-Blodstatus 
-Utökad sänka 
-Drogtest 
 

PERIODISK KONTROLL: 

-CDT 
-Utökat blodprov 
-Drogest 
 

SLUMPTEST: 

-Utandningsprov (alkohol) 
-Topsning (droger) 
 

INCIDENT: 

-Utandningsprov 
-Topsning 
-Blodprov: CDT, utökat blodprov, etc. 
(vid incident på kontorstid tas blodpro-
ven samma dag på Avonova, annars får 
du ta dem dagen efter) 
 
Vid ett positivt svar angående förhöjt 
CDT-värde (värde över 2,0) blir du ut-
bytt till arbetsledningens förfogande i 
ca. två veckor för utredning och vidare 

V 
i vill göra er uppmärk-
samma på att det i ok-
tober (vecka 41: 5-
11/10) är fokus på sä-

kerhet från MTR:s sida och 
denna vecka gäller fördjupad in-
formation till medarbetarna an-
gående nolltolerans för alkohol, 
droger och hot och våld.  
          Under veckan kommer där-
för HR-specialister att finnas till-
gängliga på arbetsställena för 
medarbetarträffar angående 
detta. 
           De kommer att redovisa 
hur testningen fungerar och be-
skriva vilken typ av hjälp medar-
betarna får, om eget ansvar, per-
sonalstöd, samt frågor om trafik-
medicinsk undersökning. 

VAD INNEBÄR DE NYA TESTERNA FÖR FÖRARE? 

VILKA TESTER TAS OCH VID VILKA TILLFÄLLEN? 

SKO TRAFIK INFORMERAR: CDT-TESTER 

provtagning där CDT-värdet ska ha 
halverats. Därefter återgår du i tjänst.  
          Om inte värdena har gått ned 
under perioden, fortsätter eventuella 
rehabiliteringsinsatser genom före-
tagshälsovården. 
          Skyldigheten att utföra provtag-
ningen är klargjord i TRI TUB och 
kollektivavtal.  
 

A R B E T S P L A T S N Ä R A 

STÖDÅTGÄRD aka det 

nya rehabförfarandet: 

-CDT-test 
-Utökat blodprov 
-Drogtest 
-Utredningssamtal 
 
Detta är det rehabiliteringsförfarande 
som eventuellt startas upp vid hög 
frekvens av korttidsfrånvaro, åter-
gång i tjänst efter långtidsfrånvaro 
(sjukdom), allmänna rehabilite-
ringsåtgärder, etc. 
          Om du inte medverkar i din re-
habilitering är det skäl för arbets-
rättsliga åtgärder från arbetsgivaren. 
 
 

VAD ÄR CDT? 

Transferrin är ett vanligt protein 
(äggviteämne) i blodet som har till 
uppgift att transportera järn i kroppen. 
Transferrin förekommer normalt i flera 
olika former.  
          Vid regelbunden hög alkoholkon-
sumtion ökar andelen av några ovan-
liga transferrinformer. Dessa former 
kallas gemensamt kolhydratfattigt 
transferrin, eller CDT och mäts i ett 
vanligt blodprov.  
          Ett förhöjt CDT-värde kan utnytt-
jas som en tillförlitlig biokemisk indi-
kator på ”riskkonsumtion” av alkohol. 

MED ANLEDNING AV DETTA 

KOMMER HÄR VÅR CDT-

SPECIAL: 



MOBILFÖRBUD I TUNNELBANAN 

FACKTUELLT 

E 
tt medvetet brott mot sä-
kerhetsbestämmelse (TRI) 
kan exempelvis vara att 
prata i mobilen, lyssna på 

musik under körning, att trycka P 
utan tillstånd, backa mer än 2 m, 
eller att medföra person utan behö-
righetskort/särskilt tillstånd i kör-
hytt.  
          TRI reglerar tydligt användan-
det av mobiltelefoner, utrustning 
som skärmar av ljud/syn och dylikt. 
Detta gör att vi inte får lyssna på 
podcasts, musik eller bära örons-
näcka under körning eller dörrstäng-
ning.  
     Kom ihåg att bort hörluren från 
örat om du har pratat i telefon innan 
avlösning, lyssnat på musik på väg 

S 
ektion grön och SKO 
trafik vill informera 
om förbudet att an-
vända mobiltelefon 

eller annat som avleder upp-
märksamheten samt annat som 
kan avskärma hörsel- eller sy-
nintryck. Detta är helt fören-
ligt med TRI TUB § 18 och§ 
32:1. 

 

DÄRFÖR INFORMERAR VI 

Skälet till att vi vill uppmärksamma 
er på detta är att MTR har börjat att 
ge omedelbara varningar till perso-
nal som eventuellt brustit i efterlev-
nad av dessa paragrafer. 
          Förr har MTR haft en dialog 
med drabbad personal innan man 
eventuellt har gjort en arbetsrättslig 
åtgärd vilket en varning är. 

 

VARFÖR EN HÅRDARE LINJE? 

Varför MTR har valt denna väg nu, an-
tar SKO, har att göra med en förhand-
ling som ägde rum vintern 2013-14 där 
MTR ville ha en särskild och mer be-
stämd skrivning angående brott mot 
säkerhetsbestämmelser.  
          Samtliga fackförbund ansåg att 
detta är ej är nödvändigt då sådana 
händelser regleras i redan befintliga 
regelverk. Förhandlingen avslutades i 
oenighet. 
          Varför MTR har valt att använda 
sig av en skarpare tillämpning än tidi-
gare angående brott mot dessa para-
grafer har ej förmedlats varken till de 
fackliga organisationerna, skyddsom-
buden eller främst berörd personal. 
 
Skyddsombuden trafik uppmanar 
samtliga med säkerhetstjänst att re-
spektera samt följa TRI TUB för en 
säker och trygg arbetsmiljö i tunnel-

VAD SÄGER TRI? 

§18: Användande av mobiltelefon 

i säkerhetstjänst  

1. Förare av tunneltåg får, med nedanstå-
ende undantag, inte an-vända mobiltele-
fon under körning eller dörrstängning.  
2. Tågvarnare får inte använda mobilte-
lefon under bevaknings-uppdraget.  
3. Förare av arbetståg och provtåg samt 
övrig personal i säker-hetstjänst får end-
ast använda mobiltelefon då detta är mo-
tiverat för uppdragets utförande.  
4. Bestämmelsen gäller inte om mobilte-
lefonen behöver använ-das för att före-
bygga eller avvärja fara.  
 

§32: Åtgärder under tågs gång  

1. Föraren svarar för tågets säkra framfö-
rande. Föraren skall un-der gång ge akt 
på såväl tåg som bana, yttre och inre sig-
naler samt anpassa körningen efter rå-
dande förhållanden samt vad trafiksä-
kerheten kräver. Föraren får ej ägna 
sig åt någonting som kan avleda 
uppmärksamheten. Föraren får 
inte heller använda utrustning 
som kan avskärma hörsel- eller 
synintryck.  […] 

VAD KAN VARA ETT BROTT MOT 
SÄKERHETSBESTÄMMELSE? 

LYSSNA PÅ MUSIK PÅ RASTEN GÅR 
BRA, MEN INTE UTE I TÅGET. 



RESULTATET AV DEN PSYKOSOCIALA ENKÄTEN 

FACKTUELLT 

E 
n gång per år genomför 
Skyddsorganisation trafik en 
psykosocial undersökning för 
att ta reda på hur förarna trivs 

på sin arbetsplats. Detta år genomför-
des den under vecka 27-28 på samtliga 
tre banor. 
 

Svarsunderlag: 

På bana 1 svarade 106 av 274 förare.  
På bana 2 svarade 82 av 194 förare. 
På bana 3 svarade 38 av 89 förare. 
 
Här nedan kommer vi nu att gå igenom 
svaren, fråga för fråga. 
 

1: Hur upplever du att stäm-

ningen är på din arbetsplats? 

Bäst trivs förarna på blå linjen, där 
hela 73,7% upplever en god stämning 
på arbetsplatsen. Sämst trivs förarna 
på röda linjen, där bara 26,8% tycker 
att det är god stämning. På gröna lin-
jen har trivseln ökat något och 58,5% 
trivs nu med stämningen. På gröna 
linjen var det flest som angav att de 
inte hade någon åsikt, dvs 14% (jämfört 
med rödas 2,4% och blås 7,9%). 
 

2: Trivs du med dina arbets-

kamrater? 

Här kom de riktigt höga resultaten, det 
märks att förarna trivs med varandra! 
På röda linjen var det 98,8% som 
tyckte att arbetskamraterna var toppen, 
på blå var det 94,7% som trivdes med 
dem och på gröna linjen trivs man litet 
mindre med kompisarna, 89,6% har 
svarat Bra på frågan. 
 

3: Hur tycker du att du bemöts 

av PLE? 

Gröna linjens förare bemöts bäst enligt 
svaren, med 85,8% som svarar ja. Mar-
ginellt färre tycker det på blå, med 
84,2% som upplever sig bli väl bemötta. 
I botten hittar vi röda linjen, där 69,5%
anser att PLE bemöter dem väl. 
 

4: Hur tycker du att du bemöts 

av TLC? 

Gröna linjens trafikledning ligger i top-
pen då 82,1% av förarna tycker att be-
mötandet är bra. På de andra banorna 
upplevs bemötandet något sämre, där 
har 71,1% på blå och 67,1% på röda lin-
jen svarat att de upplever sig väl be-
mötta av trafikledningen. 
 

5: Hur tycker du att du bemöts 

av arbetsledare / trafikgrupp-

chef? 

Blå (73,7%) och gröna linjens (73,6%) 
förare anser sig få ett gott bemötande, 
på röda linjen är nästan hälften av fö-
rarna missnöjda med detsamma. En-
bart 53,7% tycker att arbetsledningens 
bemötande är bra.  
 

6: Hur tycker du att du bemöts 

av sektionen du tillhör / det lo-

kala facket? 

Störst förtroende för sitt lokala fack 
har röda linjen, där 69,5% anser sig få 
ett gott bemötande. På blå linjen är det 
63,2% och på gröna linjen är förtroen-
det lågt, med 52,8%. 
Förare med tillhörighet i diverse olika 
fackförbund har svarat på enkäten. 
 

7: Hur tycker du att du bemöts 

av skyddsombud? 

Röda linjens skyddsombud har ett högt 
förtroende från sina medarbetare, 
85,4% tycker att de bemöts bra. Blå 
linjens skyddsombud är näst bäst på 
bemötande, med 73,7% som svarar Bra 
på frågan och gröna linjens skyddsom-
bud ligger sämre till med 63,2% som 
anser att bemötandet är gott. 
 

8: Tycker du att arbetsledarna 

ger dig den information du be-

höver för att utföra ditt arbete? 

Här händer någonting intressant. Av 
gröna linjens förare, svarar här 50,9% 
(dryga hälften) ja på frågan. På blå lin-
jen är det några procentenheter sämre 
med 47,4% som säger sig få fullgod 
information. Sämst information om 
arbetets utförande får man på röda 
linjen, där endast 32,9% tycker att de 
har en god information. 
 

9: Hur tar arbetsledarna tag i 

konflikter och problem som 

uppstår? 

Här är det oroväckande få som tycker 
att konflikter och problem behandlas 
bra.  Det är bara 28,3% på grön, 26,3% 
på blå och 13,4%(!) på röd linje som 
anser att arbetsledarna är bra på att ta 
tag i detta. 
 

10: Hur anser du att din arbets-

ledning sköter arbetsmiljöfrå-

gor? 

Här anser 21,1% på blå linjen att detta 
sköts bra, på grön linje har 17,9% av 
förarna förtroende för arbetsledningen 
i dne frågan medan rekordlåga 4,9% på 
röda linjen tycker att arbetsledningen 
sköter arbetsmiljön på ett bra sätt. 
 

11: Vad anser du om arbetsmil-

jön just där du utför ditt ar-

bete? 

Gröna linjens förare var hyfsat nöjda 
med arbetsmiljön i tåget (40,6%), me-
dan blå linjens förare (31,6%) var litet 
mindre nöjda. På röda linjen tycker 
bara 18,3% av förarna att arbetsmiljön 
i tåget/hytten är bra. 
 

12: Vad anser du om arbetsmil-

jön på din rastplats? 

Gröna linjens förare är mest nöjda med 
mässen. 54,7% anser att den är bra. På 
blå linjen tycker 47,4% att deras rast-
miljö är okej medan 34,1% av förarna 
på röda linjen anser att markan har en 
bra arbetsmiljö. 
 



FACKTUELLT 

13: Tycker du att företaget tar 

hot och våldsproblem på all-

var? 

41,5% av gröna linjens förare anser att 
problemen tas på allvar. Betydligt färre 
på blå (26,3%) och röda (14,6%) linjer-
na anser att företaget  tar hot och våld 
på allvar. 

 

14: Hur tycker du att omhän-

dertagandeprocessen funge-

rar? 

Här var det många som inte hade nå-
gon åsikt gällande processen, förmodli-
gen på grund av att frågan inte var re-
levant för alla svarande, utan enbart 
för de som har upplevt omhänderta-
gandeprocessen. Därmed blir resultatet 
något missvisande. Blå linjen hade flest 
svarande som ansåg att processen var 
bra, 31,6%, medan 43,9% på röd linje 
däremot tyckte att omhändertagande-
processen var dålig. Där var det bara 
7,3% som tyckte att den var bra. 
 

15: Hur tycker du att återkopp-

lingen på trafikhändelserappor-

ter fungerar? 

Den här frågan kom det blandade svar 
på. På grön linje är förarna mest nöjda 
med återkopplingen, men då är det 
19,8% som tycker att det fungerar bra 
medan 37,7% anser att det fungerar 
dåligt. Blå linjen svarar liknande grö-
nas siffor, om än någon procentenhet 
lägre eller högre (13,2% anser att det 
fungerar bra, 36,8% tycker att åter-
kopplingen inte är bra.) På röd linje 
tycker bara 9,8% att återkopplingen 
fungerar, hela 59,8% menar att det 
fungerar dåligt. 
 

16: Hur tycker du att företaget 

sköter tjänstepaketen? 

Här har vi det som majoriteten sva-
rande förare anser att företaget hante-
rar sämst. 82,9% (röd), 71,1% (blå) och 
62,3% (grön) anser att tjänstepaketen 
sköts dåligt. Nöjdast överlag är ändå 
förarna på grön linje (31,1%) medan 
både blå (5,3%) och röd (4,9%) linje 
når bottennoteringar. 
 

Nedanstående frågor redovisas inte i 
procent pga svar som till exempel ’ett 
otal’, ’ett fåtal’, osv. 
 

17: Har du blivit utsatt för hot/

våld/kränkning i ditt arbete? 

Ungefär hälften svarade att de har varit 
utsatt för detta. 
 
 
Om du har svarat ja på någon av frå-
gorna om hot/våld/kränkning: 
 

18: Har du skrivit trafikhändel-

serapporter om händelserna? 

På röda linjen skriver förarna oftare 
THR (38 av 49) jämfört med grön linje, 
där 30 av 49 väljer att låta bli. På blå 
linjen skriver 8 av 19 förare rapport. 
 

19: Har du skrivit arbetsskade-

anmälningar (OIA) om händel-

serna? 

Här svarar ett stort antal förare nej. På 
gröna linjen är det 8 av 49 som skrivit, 
på blå är det bara 1 av 19, medan det på 
röd linje är 15 av 39 som skrivit OIA. 
 

20: Har du upplevt obehag efter 

din/dina händelser? 

På gröna linjen svarar 24 av 50 förare 
ja på frågan , på röd svarar 17 av 40 
förare ja och på blå är det 11 av 19 som 
upplevt obehag. 
 

HÖRSELSKYDD 

Ni förare som upplever problem med 
buller vid TUT:s framförande kan ge-
nom MTR och företagshälsovården 
prova ut personliga hörselskydd mot 
skadliga ljudnivåer. 
          Observera att dessa hörselskydd 
endast kan användas efter enskilt hör-
seltest genom Avonova där kraven i 
TRI TUB liktydigt med kraven i BV FS 
2000:4 §15, moment 4 uppfylls. 
          Observera att under inga förhål-
landen får icke godkända hörselskydd 
eller hörlurar/öronproppar användas 
vid framförande av tunneltåg. 

SKYDDSOMBUD 

FÖR TRAFIK: 

 

HSKO Gunnar Woldén: 

0766 - 41 11 55 
gunnar.wolden@mtr.se 
 

Ersättande HSKO,  

Kent Åsbrink: 

0766 - 41 14 38 
kent.asbrink@mtr.se 
 

Arbetsmiljösamordnare, 

Matti Wennerberg: 

0766 - 41 13 99 
matti.wennerberg@mtr.se 
 
Resterande SKO:s telefon-
nummer finns¨på klubbens 
hemsida/blogg. 
 

E-postadresser:  

Grön linje: 

sko.trafikbana1@mtr.se  
 
 

FACKET: 

08 - 668 29 06 
 

Klubbordförande, Jannis: 

jannis.klubb111@gmail.com 
 

E-postadress, klubb 111: 

sekotunnelbanan.klubb111@gmail.com 



FACKTUELLT 

Det råder en osäkerhet an-

gående vad förarstödet har 

för status. Detta är vad som 

gäller enligt SEKO: 

 

S 
eko har sagt nej till att förar-
stödet överhuvudtaget skall 
vara personligt utan ingå i 
körutrustningen samt vara 

turbundet. På så sätt skulle stödet helt 
hamna under MTR:s ansvar om det 
överhuvudtaget skall användas, detta 
skulle även innebära en redigering av 
TRI - tub.  
          Förhandlingen angående införan-
det av förarstödet slutade i oenighet. 
MTR avsåg ensidigt att införa stödet. 
 

BEHÖVER JAG  

ANVÄNDA FÖRARSTÖDET? 

Arbetsgivaren har det fulla ansvaret för 
att se till så att de som väljer att an-
vända produkten kan nyttja den och 
förstå hur den fungerar. 
          I och med att förarstödet ej har 
något säkerhetsmässig status och de 
fackliga inte är överens om hur förar-
stödet skall användas så finns det inget 

tvång att ha enheten med sig eller att 
använda den, det är helt upp till den 
enskilde föraren att bedöma om det är 
lämpligt att på ett säkert sätt använda 
sig av stödet under färd.  
          MTR har däremot uttryckt en 
förväntan att förarna skall vårda och 
ha med sig utrustningen på sina kör-
pass. 
Att inte använda sig av förarstödet i 
tjänst är ej skäl för någon form av ar-
betsrättslig åtgärd. 
          Skyddsombudsorganisationen för 
trafik har i riskanalys som skett belyst 
den trafiksäkerhetsmässiga aspekten 
av att använda stödet löpande under 
färd samt handhavande aspekten, 
detta har MTR helt negligerat i sin iver 
att sjösätta produkten. 
 
Vad som till sist styr allt detta är para-
graferna § 18 och § 32 i TRI - tub. 
          Dessa reglerar användandet av 
mobiltelefon samt vad som gäller un-
der tågs gång. 
          Så om man anser att användan-
det av förarstödet påverkar tågets 
säkra framförande; följ TRITUB:s in-
struktioner. 

DET DIGITALA FÖRARSTÖDET 
Vad gäller enligt SEKO för förarstödet? 

RÖKNING PÅ UTOMHUSSTATION? 

E 
ftersom det är många som 
har frågat vad det är som 
gäller sedan beslutet om rök-
fria utomhusplattformar kom, 

har vi mejlat SL för att fråga huruvida 
det rör sig om ett förbud och om varför 
det i sådana fall inte kommit upp några 
förbudsskyltar. 
           

Svaret: 

Hej X! 
 
Tack för att du hör av dig.  
All rökning är förbjudet på stationer som ligger under jorden och vänthallar. På utomhusstationerna (väderskydd och perronger) är det en rekommen-dation att folk inte röker, och detta för att visa hänsyn till medresenärer. […]  

/SL Kundtjänst 
Det rör sig alltså om en re-
kommendation, vilket inte är 
samma sak som ett förbud.  


