
Dokument-ID: AST-0289 Skapat av: Anette Iversen

Version: 1 Godkänt av: Björn Söderholm

Dokumenttyp: Rutin Godkäntdatum: 2017-03-29

Kategori: Arbetsmiljö , 
Säkerhet IBAB

Krav på lokal kännedom vid Inlandsbanan AB

1 (4)
Giltig version är publicerad i Canea, ett utskrivet dokument är alltid en kopia

Innehåll

1 Syfte.............................................................................................................................................1

2 Omfattning ..................................................................................................................................1

3 Lokal kännedom .........................................................................................................................1

3.1 Krav på lokal information...................................................................................................2

3.2 Informationens innehåll .....................................................................................................2

3.2.1 Råd och skydd..............................................................................................................2

3.2.2 Behörighet SOS-ledare och egenskydd .......................................................................2

3.2.3 Behörighet tillsyningsman arbete ...............................................................................2

3.3 Dokumentation ...................................................................................................................2

4 Ansvarig ......................................................................................................................................3

5 Referensdokumentation.............................................................................................................3

6 Blankett - krav på lokal kännedom ............................................................................................4

1 Syfte
Syftet är att varje person som vistas inom spårområdet efter Inlandsbanan AB:s infrastruktur, 
ska ha kännedom om de lokala förutsättningar som gäller för just den aktuella arbetsplatsen. 

2 Omfattning
Var och en som av en eller annan anledning ska vistas inom spårområdet för Inlandsbanan AB:s 
infrastruktur omfattas av denna rutin.

3 Lokal kännedom
Den platsspecifika informationen ska komplettera genomgången utbildning/information, t ex 
råd och skyddsanvisningar.

Innan lokal information lämnas ska behörigheten kontrolleras.

3.1 Krav på lokal information
Lokal information krävs:
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 för varje ny arbetsplats
 vid större förändringar på arbetsplatsen
 när aktuell person inte har arbetat på arbetsplatsen under det senaste året

3.2 Informationens innehåll
Behovet av information varierar utifrån personens behörighet. Informationen ska omfatta för 
arbetet tillämpliga delar av nedanstående:

3.2.1 Råd och skydd
De som erhållit information i råd och skyddsanvisningar ska även ha information om lokala 
förhållanden.

3.2.2 Behörighet SOS-ledare och egenskydd
De som innehar behörighet som SOS-ledare, tågvarnare eller egenskydd ska ha information som 
omfattar aktuell största tillåtna hastighet (sth), huvudspår på driftplats inkl. spårnummer, 
kontaktuppgifter till lokala tågklarerare samt kontaktuppgifter vid inträffad olycka eller tillbud.

3.2.3 Behörighet tillsyningsman arbete
De som innehar behörigheten som tillsyningsman vid A-, L-, S-skydd eller vägvakt ska ha 
information som minst omfattar:

 största tillåtna hastighet (sth)
 trafikstyrningssystem
 eventuella trafikeringsregler som behöver kännas till
 grafisk tidtabell
 kontaktuppgifter till lokala tågklarerare
 vägskyddens ringsträckor
 linjeplatser
 K 16 nyckelhantering
 driftplatser vad gäller huvudspår, växlar, spårnummer, signalnummer, driftplatsgränser, 

plankorsningar och bevakningstider
 eventuella byggspårsregler
 olycks- och tillbudshantering

3.3 Dokumentation
Den som har ansvarat för information enligt denna rutin ska föra uppgifter på den eller de 
personer som fått lokal information enligt följande:

 namn
 personnummer
 arbetsgivare
 omfattning
 underskrift av den/de som fått informationen
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Uppgifterna kan föras på den bifogade blanketten som skickas till banchefen för Inlandsbanan 
AB.

4 Ansvarig
Vid upphandling av entreprenader ansvarar den beställande enheten för att entreprenören får 
information angående denna rutin. Beställaren ansvarar också för att entreprenören följs upp 
gällande lokal information.

Chef bansektionen ansvarar för att denna rutin implementeras och uppdateras.

5 Referensdokumentation
TDOK 2015:0309 Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ)

AST-0196 Arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
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6 Blankett - krav på lokal kännedom
Följande person/er har delgetts information om lokal kännedom:

Namn Personnr. Arbetsgivare Omfattning Kvittens

Namn på den som delgett informationen:

……………………………………………………………………….

Ort och datum:

……………………………………………………………………….


