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Krav på lokal kännedom
vid Inlandsbanan AB

1. Omfattning
Syftet är att varje person som skall vistas inom Inlandsbanan AB:s spårområde, ska ha
kännedom om de lokala förutsättningarna som råder för aktuell arbetsplats.
Föreskriften beskriver den lokala information som behövs för att komplettera genomgången
utbildning/information, t ex råd och skyddsanvisningar.
Innan lokal information lämnas ska behörigheten ha kontrollerats.
Lokal information krävs:
 för varje ny arbetsplats
 vid större förändringar på arbetsplatsen
 när aktuell person inte har arbetat på arbetsplatsen under senaste året
2. Informationens innehåll
Behovet av information varierar utifrån personens behörighet. Informationen ska omfatta för
arbetet tillämpliga delar av nedanstående:
2.1 Råd och skydd
De som erhållit information i råd och skyddsanvisningar skall även ha information om lokala
förhållanden.
2.2 Behörighet SOS-ledare och egenskydd
De som innehar behörighet som SOS-ledare, tågvarnare eller egenskydd ska ha information
som omfattar aktuell sth, huvudspår på driftplats, spårnummer och telefon nummer till lokala
tågklarerare samt journummer vid inträffad olycka och tillbud.
2.3 Behörighet tillsyningsman arbete
De som innehar behörigheter som tillsyningsman A-, E-, L- och S –skydd eller vägvakt ska ha
information som omfattar:
- sth
- trafikstyrningssystem
- eventuella trafikeringsregler
- grafisk tidtabell
- telefon nummer till lokal tågklarerare
- vägskyddens ringsträckor
- linjeplatser
- K 16 hantering
- driftplatser vad gäller huvudspår, växlar, spårnummer, signalnummer,
driftplatsgränser, bevakningstider, plankorsningar
- eventuella byggspårsregler
- olyckshantering
3. Dokumentation
Den som har informerat enligt denna föreskrift ska föra uppgifter på de personer som erhållit
lokal information. Blanketten ska skickas till Banchefen på Inlandsbanan.
4. Upphandling/uppföljning
Beställande enhet ansvarar för att entreprenören vid upphandling får erforderlig information
angående denna föreskrift. Beställande enhet ansvarar för att entreprenören följs upp gällande
genomförd lokal information.
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LOKAL INFORMATION
Namn

Person nummer

Arbetsgivare

Omfattning

Kvittering
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