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Förord/Syfte 
Föreskriften är anpassad utifrån bestämmelserna i Järnvägsstyrelsen föreskrift, JvSFS 2007:2 

1 Omfattning  
Föreskriften reglerar vilka operativa regler som ska tillämpas vid passage av trafikeringsgräns till 
sidospår som tillhör andra infrastrukturförvaltare. 

Reglerna ingår i järnvägsnätsbeskrivningen, ”del 2 - föreskrifter beträffande säkerhet”. 

Föreskriften ingår i Banverkets system för trafiksäkerhetsstyrning, BVF 1915. 

2 Referenser 
BVF 1915  Trafiksäkerhetsstyrning inom Banverket 

JNB 20xx  Banverkets järnvägsnätsbeskrivning för tågplan 20xx 

JvSFS 2007:2  Järnvägsstyrelsen föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga 
   säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare  

3 Definitioner och förkortningar 
I denna föreskrift används definitioner med betydelse enligt nedan: 

Anordningar  Med anordningar avses växling och småfordonsväxling  

Infrastrukturförvaltare Den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som 
   hör till infrastrukturen 

Sidospår  Spår som inte är avsett för tågrörelse 

Småfordonsförare Den som leder och ansvarar för småfordonsväxling 

Växlingsledare Den som leder arbetet och övergripande svarar för säkerhetsåtgärder.
   

4 Ansvar 
Chef Leveransdivisionen ansvarar för denna föreskrift. 

Föreskriften ska tillämpas av tågklarerare. 
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5 Trafikeringsgräns till sidospår som tillhör andra 
infrastrukturförvaltare 

5.1 Allmänt 
Trafikeringsgräns till sidospår som tillhör andra infrastrukturförvaltare utgörs av en gränstavla 
försedd med texten: ”Här börjar Banverkets spår respektive Här slutar Banverkets spår”. 

5.2 Rörelser till sidospår som tillhör andra 
infrastrukturförvaltare 

När anordningen har passerat trafikeringsgräns vid gränstavlan ”Här slutar Banverket spår” ska 
växlingsledaren eller småfordonsföraren anmäla att så skett till tågklareraren. 

5.3 Rörelser från sidospår som tillhör andra 
infrastrukturförvaltare 

Innan anordningen förs förbi trafikeringsgräns vid gränstavlan ”Här börjar Banverkets spår” ska 
växlingsledaren eller småfordonsföraren inhämta tågklarerarens tillstånd.  

 

 


