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Beslut om samråd avvikelsemeddelande 7 

Järnvägsnätsbeskrivning 2022 

Trafikverket avser att förändra innehållet i Järnvägsnätsbeskrivning 2022 och inbjuder till samråd om 

föreslagna ändringar i detta avvikelsemeddelande. 

Samrådstiden pågår fram till och med 2022-04-29 då samrådssvar ska vara lämnat via e-post till 

jnb@trafikverket.se eller insänt till 

Trafikverket 

Järnvägsnätsbeskrivning samrådssvar 

781 89 Borlänge 

 
Beslut meddelas på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/jnb under dagen den 6 maj. 

 

 
e.u. 

 

 
Karin Nordner 

Chef Affärsregler och modeller 
Trafik 
  

mailto:jnb@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/jnb
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Kapitel 6 Operativ drift 

Avsnitt 6.3.2 

Nytt avsnitt 6.3.2.1 Manövrering av signalställverket på Ånge godsbangård med 

lydelse enligt nedan. 

En extern rangeroperatör1 hanterar den operativa driften av Ånge godsbangård. Rangeroperatören 

manövrerar signalställverket för huvudspåren på Ånge godsbangård när denne, enligt 

överenskommelse med Trafikverket, bemannar rangertornet med egen personal. För tågfärd sker 

varje enskild manöver av signalställverket på uppdrag av Trafikverkets tågtrafikledare regional vid 

trafikcentral Ånge. Tågtrafikledaren i Ånge begär att rangeroperatören utför åtgärd enligt instruktion 

TDOK 2016:0522, Säkerhetsplan för Ånge (Åg). 

Säkerhetsansvaret för den operativa driften av Ånge godsbangård åligger Trafikverket. Detta 

förutsätter att åtgärd som avser operativ drift av Ånge godsbangård och som utförs av 

rangeroperatören på tågtrafikledarens begäran, utförs av personal hos rangeroperatören med rätt 

kompetens (tillsyningsman växling) och lokal kännedom om driftplatsen. De ska årligen genomgå 

Trafikverkets kostnadsfria repetitionsutbildning. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Den operativa driften av spår 102-107 på Ånge godsbangård utförs med ställverk som finns i 

rangertornet. Manövreringen sker således av den som bemannar tornet på uppdrag Trafikverkets 

tågtrafikledare regional vid trafikcentral Ånge, varför det måste säkerställas att den som bemannar 

tornet har rätt kompetens för att utföra detta uppdrag. 

  

                                                             
1 Rangeroperatör är en extern part som kan utföra ställverksmanövrering i ett av Trafikverkets rangertorn 
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Kapitel 7 Anläggningar för tjänster 

Avsnitt 7.2 Översikt anläggningar för tjänster 

Avsnittet kompletteras med ett nytt stycke med lydelse enligt nedan. 

Rail Facilities Portal (RFP) är en gemensam europeisk webbportal där tjänsteförvaltare kan publicera 

sina anläggningsbeskrivningar. Det kostar ingenting att använda RFP, och det krävs inte heller någon 

användarregistrering. Mer information finns på http://railfacilitiesportal.eu . 

 

Trafikverkets kommentar: 

Ny text om Rail Facilities Portal (RFP). Texten är redan införd i originalutgåvan av JNB 2023. 

 

http://railfacilitiesportal.eu/

