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Järnvägsnätsbeskrivning för 

Danafjord Fastigheter AB 

 
 

 

1. ALLMÄN INFORMATION 

 

1.1 Inledning 

Danafjord Fastigheter AB skall tillhandahålla möjlighet att bedriva en miljövänlig och 

säker transport inom Arendalsområdet. Alla som arbetar i eller i närheten av Danafjord 

Fastigheter AB´s  anläggningar skall ha ett högt säkerhetsmedvetande samt en respekt för 

regler och en vilja att efterleva dessa. 

  

1.2 Ansvar 

Danafjord Fastigheter AB har det fulla ansvaret för innehållet i detta dokument.  

 

1.3 Giltighetstid och ändringar 

Denna järnvägsnätsbeskrivning gäller för den tågplan som träder i kraft i december 2013 

och tills vidare. 

 

1.3.2 Ändringar 

Eventuella ändringar kommer att publiceras på Trafikverkets hemsida, samt meddelas 

dem som har trafikeringsavtal med Danafjord Fastigheter AB.  

 

1.4 Publicering 

Denna Järnvägsnätsbeskrivning kommer att finnas på Trafikverkets hemsida, under fliken 

Järnvägsnätsbeskrivningar.  

 

1.5 Kontakter för mer detaljerad information 

Kontakta Börje Johansson för ytterligare information på telefon: 070-526 06 06 

 

1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare 

Danafjord Fastigheter samarbetar Trafikkontoret i Göteborg vad gäller 

kapacitetsfördelning, då dessa spåranläggningar ansluter till varandra. 

 

 

2. VILLKOR FÖR DEM SOM VILL TRAFIKERA INFRASTRUKTUREN 

 

2.1  
Tillträde till Danafjord Fastigheters infrastruktur får den som har ett trafikeringsavtal, 

inom aktuell period. I trafikeringsavtalet skall tider för växlingsrörelser framgå. 

 

 

2.2 Operativa regler 

Trafiksäkerhetsinstruktionen för spåranläggningen kan erhållas av Kenny Högberg Tel: 

0768-67 70 77 
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3. INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Järnvägsnätets omfattning 

Danafjord Fastigheter ABs spåranläggning består av 4455m spår av typen vignolspår och 

gatuspår, samt 15 växlar varan en av typen gatuspårsväxel. Utformning och omfattning 

framgår av bilaga 1  

 

3.2 Anslutande järnvägsnät 

Danafjord Fastigheter ABs spåranläggning ansluter till Trafikkontoret i Göteborgs spår. 

Anslutningen är utmärkt med tavla, och är markerad i bilaga 1. 

 

3.3 Spårtyper Spårvidd 

Spåren är tillstörsta delen av typen vignolräl. Vissa sträckor av spåravsnitten utgörs av 

gatuspår. Spårvidden är 1435mm. 

 

3.4 Egenskaper 

 

 Största tillåtna axellast (STAX) är 22,5 ton. 

 Största tillåtna hastighet är 10km/tim (Vid avvikelser till en mer restriktiv 

hastighet, meddelas det med skyltar.)  

 Banan är inte elektrifierad 

 Lastprofil A gäller på samtliga spåravsnitt 

 Danafjord Fastigheter ABs infrastruktur är ej utrustad med ATC. 

 

 

4. KAPACITETSTILLDELNING 

 

Mot bakgrund av punkt 2.1 har Danafjord Fastigheter AB rätt att neka annan sökanden än 

de som utför transporter för Danafjord Fastigheter ABs räkning till och från vår 

anläggning. Det företag som Danafjord Fastigheter AB anlitar skall själv ansöka om 

kapacitet på Trafikkontoret i Göteborgs nät, som är det spårnät som ansluter till Arendal. 

  

5. Tjänster 

Järnvägsföretaget som Danafjord Fastigheter AB kontrakterat ansvarar för samtliga 

växlingsrörelser på anläggningen. 




