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1 Syfte
Denna rutin beskriver tillvägagångssättet för när hastigheten av en eller annan anledning måste
nedsättas för att bibehålla trafiksäkerheten på spåranläggningen.

2 Omfattning
Den spåranläggning som Inlandsbanan AB som infrastrukturförvaltare ansvarar över och
trafikleder omfattas av denna rutin.

3 Hastighetsnedsättning
3.1

Befogenheter

Inlandsbanan AB:s bansektion är den som ombesörjer att uppgifter om hastighetsnedsättning
skickas till tågledaren. Men även Inlandsbanan AB:s banentreprenör har befogenhet att
ombesörja uppgifter om hastighetsnedsättning. I det fallet skickar banentreprenören en kopia på
hastighetsnedsättningen till bansektionen vid Inlandsbanan AB.
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Giltig version är publicerad i Canea, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
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Akuta hastighetsnedsättningar

Banentreprenören lämnar uppgift till tågledaren för inrapportering i körordersystemet och
lämnar även en kopia till berörd banförvaltare i de fall där hastigheten måste nedsättas pga.
hastigt uppkomna orsaker.

3.3

Arbeten i spåranläggningen som kräver nedsättning av hastigheten

Vid arbeten i spåranläggningen som bedöms påverka banavsnittets största tillåtna hastighet
(sth) ska banentreprenören meddela berörd banförvaltare vid Inlandsbanan AB i god tid innan
arbetet påbörjas.
Banförvaltaren i samråd med ansvarig arbetsledare för arbetet överenskommer om när uppgift
om hastighetsnedsättning ska lämnas. Banentreprenören lämnar uppgift till tågledaren för
inrapportering i körordersystemet samt lämnar även en kopia till banförvaltaren.

3.4

Permanent hastighetsnedsättning

Vid en permanent hastighetsnedsättning som är lägre än banavsnittets högsta tillåtna hastighet
(sth) ska banförvaltaren informera om detta till den som är handläggare för linjeboken vid
Inlandsbanan AB. Detta ska göras enligt rutin AST-0254 ”Linjeboken-uppdatering och
publicering”.

3.5

Blankett hastighetsnedsättning med/utan tavlor

Blankett VAD-0419 hastighetsnedsättning med/utan tavlor fylls i och skickas till tågledaren för
införing i körordersystemet. I de fall spårentreprenören skickar in uppgift om
hastighetsnedsättning till tågledaren ska alltid en kopia lämnas till berörd banförvaltare.

4 Ansvarig
Chefen bansektionen vid Inlandsbanan AB är ansvarig för att denna rutin är implementerad och
följs av egen underställd personal, denne är även ansvarig för att banentreprenören delgetts sitt
ansvar.
Chefen bansektionen ansvarar för att denna rutin uppdateras och godkänns.

5 Referensdokumentation
Inlandsbanan linjebok
VAD-0419 Blankett hastighetsnedsättning
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