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JÄRNVÄG

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § järnvägsförordningen (2004:526) i fråga om Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter
(JvSFS 2008:7)
dels att
 avsnitt 2.1 Banans indelning (s. 7) och avsnitt 3.1 Spårfordon,
fordonssätt och arbetsredskap (s.16) i bilaga 1,
 avsnitt 5 Förkortningar (s. 12) i bilaga 2,
 avsnitt 1.5 Huvudljussignal (s.15), avsnitt 4.6 Betydelse vid växling (s.
32), avsnitt 1.3 Orienteringstavla för vägskyddsanläggning (s. 51),
avsnitt 3 Brosignal (s. 55) och avsnitt 3 Vägskyddsanläggningar(s. 74)
i bilaga 3 H,
 avsnitt 3.7 Särskilda regler för vissa säkerhetsorder (s. 15) i bilaga 4,
 avsnitt 2.1 Påbörja tågfärd (s. 10) i bilaga 8 H,
 avsnitt 4.22 Obevakad vänddriftplats (s. 13) i bilaga 8 M,
 avsnitt 3.3 På bevakad driftplats (s. 17) och avsnitt 5.17 Spärrfärd
inom ett D-skydd (s. 33) i bilaga 9 H,
 avsnitt 2.4 Starttillstånd (s. 15), avsnitten 3.5 Tillsynsmannens åtgärder
vid växling med småfordon (s. 32 och 36) och avsnitt 3.4 Passage av
plankorsningar, plattformsövergångar och nedsänkt spår (s. 17) i
bilaga 10,
 avsnitt 1.1 Broms vid tågfärd (s. 6) och avsnitt 2.2 Bromsgrupper (s. 8)
i bilaga 11,
 avsnitt 5.3 A-skydd inom ett D-skydd (s. 21) i bilaga 12,
 avsnitt 5.2 L-skydd inom ett D-skydd (s. 16) i bilaga 13,
 avsnitt 5.2 E-skydd inom ett D-skydd (s. 16) och avsnitt 5.1
Direktplanera L-skydd (s. 20) i bilaga 14,
 avsnitt 1.4 D-skyddets delområden (s. 9) i bilaga 16,
 avsnitt 3 Avspärrning av bevakningssträcka i system H (s. 32) i bilaga
17,
 avsnitt 3.1 Handsignaler och muntlig signalgivning (s. 14) i bilaga 20
samt
 blanketterna 21-31 i bilaga 5 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny blankett 32 i bilaga 5 av följande lydelse.
_______________________
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Bilaga 1
2.1 BANANS INDELNING
hållställe

plats med särskilt namn inom en
driftplats avsedd för av- och påstigning.

linjeplats

plats på linjen med minst en växel eller
rörlig bro i huvudspåret. En linjeplats kan
även vara avsedd för av- och påstigning. I
system S finns linjeplatser utan
huvudspår, där huvudspåret övergår i
sidospår vid linjeplatsens gräns och där
alla växlar finns innanför gränsen

hållplats

plats på linjen, avsedd för av- och
påstigning, men utan att det finns någon
växel eller rörlig bro i huvudspåret.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.1 SPÅRFORDON, FORDONSSÄTT OCH ARBETSREDSKAP
fordon

kortform för spårfordon.

löpdugligt fordon

fordon som kan tillåtas att rulla på egna
hjul utan fara för trafiksäkerheten.

storfordon

spårfordon som med säkerhet kortsluter
spårledningar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 FÖRKORTNINGAR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hsp huvudspår
ssp sidospår
nhsp normalhuvudspår
ahsp avvikande huvudspår
nsp nedspår
usp uppspår
N nedspår
U uppspår
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bilaga 3 H
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.5 HUVUDLJUSSIGNAL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.6 BETYDELSE VID VÄXLING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
”Kör” visas vid växling
Ett växlingssätt får bara passera en huvuddvärgsignal som visar ”kör” om
det är särskilt angivet i linjeboken eller efter särskild överenskommelse med
tågklareraren.
Efter passage av huvuddvärgsignalen gäller i system H samma regler som
efter passage av en dvärgsignal som visar enbart signalbild ”lodrätt”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.3 ORIENTERINGSTAVLA FÖR VÄGSKYDDSANLÄGGNING
En orienteringstavla för en vägskyddsanläggning orienterar om en följande
V-försignal eller V-signal.
På huvudspår markerar orienteringstavlan den punkt där föraren vid säkrad
rörelse ska kontrollera vad den följande V-försignalen eller V-signalen
visar.
Orienteringstavlan finns i regel inte i följande fall:
•
om det finns beroende mellan vägskyddsanläggningen och en
huvudsignal, så att huvudsignalen inte kan visa ”kör” utan att Vsignalen visar ”passera”
•
om den största tillåtna hastigheten över plankorsningen är högst 40
km/tim
•
före vissa vägskyddsanläggningar där det mot vägen finns endast
ljud- och ljussignaler och där V-försignal saknas.
Om orienteringstavlan bara gäller vid rörelse från eller till ett visst spår, är
den försedd med en tilläggsskylt ”inskränkning”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 BROSIGNAL
Brosignaler är ljussignaler som finns före rörliga broar. De är inte försignalerade.
Brosignaler har i regel en gemensam ljusöppning för rött och vitt sken. Det
förekommer dock även brosignaler med olika ljusöppningar för rött och vitt
sken, placerade lodrätt eller vågrätt. Brosignalerna är försedda med en gul
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fyrkantig skylt med en symbol för rörlig bro. Skylten är i regel placerad
under bakgrundsskärmen.
Närmast föregående huvudsignal kan inte visa ”kör” när ”stopp” visas i en
följande brosignal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Övriga ATC-besked
3.1 PLANKORSNING
ATC-övervakade vägskyddsanläggningar vid plankorsningar anges i
linjeboken. Följande särskilda ATC-besked kan visas för dessa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 4
3.7 SÄRSKILDA REGLER FÖR VISSA SÄKERHETSORDER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Balisöverensstämmelsefel
Order om balisöverensstämmelsefel behöver bara ges till tåg och spärrfärder
som går i den riktning där felet uppträder och endast om felet har lett till
nödbromsning av något fordon.
Felaktig infartssignal, mellansignal eller utfartssignal
Om en infartssignal, mellansignal eller utfartssignal på en obevakad
driftplats är felaktig ska ingen säkerhetsorder ges.
Spärrfärd med hjälpfordon i system H
En körplan för en spärrfärd med hjälpfordon får inte innehålla preciserade
uppgifter om var det hjälpbehövande tåget finns. Tågklareraren får beskriva
positionen bara genom att ange angränsande driftplatser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 8 H
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1 PÅBÖRJA TÅGFÄRD
En tågfärd får påbörjas när den har fått körtillstånd. Om det inte finns någon
huvudspårsskiljande växel mellan tåget och den närmaste huvudsignalen, får
tåget körtillstånd genom att den närmaste huvudsignalen visar ”kör”.
Om föraren inte kan förvissa sig om att huvudsignalen visar ”kör” eller om
det finns en huvudspårsskiljande växel mellan tåget och den närmaste
huvudsignalen, ska föraren ha muntligt körtillstånd innan tåget får starta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 8 M
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.22 OBEVAKAD VÄNDDRIFTPLATS
Om en driftplats ska trafikeras som obevakad vänddriftplats anges det i
körplanen.
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När tåget har kommit till en obevakad vänddriftplats ska föraren lämna
ankomstanmälan till den tågklarerare som anges i körplanen.
Ankomstanmälan lämnas trots att tågsättet befinner sig på huvudspår på den
obevakade driftplatsen.
Innan tåget får lämna en obevakad vänddriftplats ska föraren ha ett muntligt
körtillstånd från tågklareraren för nästa bevakade driftplats .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 9 H
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.3 PÅ BEVAKAD DRIFTPLATS
När ett spärrfärdssätt inne på en bevakad driftplats är på väg till eller från
spärrfärdssträckan ska tillsyningsmannen kontrollera växellägen och att
spåret är fritt från hinder enligt reglerna för växling. Om spärrfärdssättet
passerar en huvudsignal som visar signalbeskedet ”kör”, gäller
kontrollskyldigheten bortom huvudsignalen endast i de fall spärrfärdssättet
stannar efter huvudsignalen och sedan åter förs vidare. Ett spärrfärdssätt får
inte byta färdriktning på en driftplats utan tågklarerarens medgivande.
Om spärrfärdssättet ska passera en plattformsövergång och huvudsignalen
före övergången inte har visat signalbeskedet ”kör”, ansvarar den som håller
uppsikt för att övergången om möjligt är avspärrad eller bevakad innan
rörelsen förs över övergången. Om det inte är möjligt ska rörelsen stanna
omedelbart före övergången och får fortsätta sedan den som håller uppsikt
har kontrollerat att inget hindrar fortsatt rörelse.
Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser kan ange platser och
korsningar där allmänheten inte behöver varnas vid pågående växling. Det
kan också i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser finnas
bestämmelser för förenklad bevakning på vissa platser. Se reglerna under
rubriken 3.4 Passage av plankorsningar, plattformsövergångar och
nedsänkta spår i bilaga 10 Växling.
Om småfordon ingår i spärrfärdssättet ska tågklareraren koppla ur
automatiserad läggning av tåg- och växlingsvägar samt se till att inga tågeller växlingsvägar är magasinerade. Tågklareraren ska också utföra minst
en av följande skyddsåtgärder:
Lägga växlingsväg eller tågväg för spärrfärden
avspärra berörda spår
lokalfrige växlar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.17 SPÄRRFÄRD INOM ETT D-SKYDD
Ett D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera
skyddsformer och färder och att det inte får förekomma några tågfärder i
området. Ett D-skydd planeras av spårentreprenören i en dispositionsarbetsplan som ska godkännas av trafikledningen. När ett D-skydd har
anordnats tar en huvudtillsyningsman över trafikledningen och beslutar med
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ledning av arbetsplanering och planeringssamtal vilka trafikverksamheter
som får genomföras inom D-skyddet.
D-skyddsområdet får vara indelat i flera delområden. Delområdenas
gränspunkter ska framgå av dispositionsarbetsplanen.
En spärrfärd får anordnas inom ett D-skydd. Spärrfärden trafikleds då av Dskyddets huvudtillsyningsman, som övertar tågklarerarens roll i de ordinarie
reglerna för spärrfärd. I övrigt gäller de ordinarie reglerna för spärrfärd med
nedanstående tillägg och ändringar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.4 STARTTILLSTÅND
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Begära startillstånd
Om växlingen sker enligt en växlingsplan och inget behov av samråd eller
avstämning finns, får tågklareraren ge växlingen starttillstånd genom
signalbeskedet ”rörelse tillåten, fri väg” eller ”rörelse tillåten, hinder finns” i
en dvärgsignal utan att tillsyningsmannen begär starttillstånd. Om
startillstånd inte ges med ”rörelse tillåten” ska tillsyningsmannen kontakta
tågklareraren och begära starttillstånd omedelbart innan växlingen ska starta.
Tillsyningsmannen
•
kontaktar tågklareraren, meddelar vilka samråd som
har hållits och begär starttillstånd för växlingen.
Tågklareraren
•
stämmer av och dokumenterar att
samtliga begärda samråd har hållits
•
kontrollerar att växlingen kan
genomföras
•
utför följande åtgärder om
småfordon ingår i växlingen:
kopplar ur automatiserad
läggning av tågvägar och
växlingsvägar
ser till att inga tågvägar
eller växlingsvägar är
magasinerade
•
utför minst en av följande
skyddsåtgärder om småfordon
ingår i växlingen:
lokalfriger växlar
Åtgärderna ska förhindra
avspärrar berörda spår
att en växel läggs om
lägger växlingsväg för
under ett fordon som inte
växlingen
kortsluter spårledningen.
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•

xx är växlingens beteckning.

ger starttillstånd till växlingen
antingen genom signalbeskedet
”rörelse tillåten, fri väg” eller
”rörelse tillåten, hinder finns” i en
dvärgsignal eller muntligt: Växling
xx får starta.

Tillsyningsmannen
•
bekräftar starttillståndet om detta är muntligt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.6 TILLSYNINGSMANNENS ÅTGÄRDER VID VÄXLING MED
SMÅFORDON
Vid växling med småfordon behöver spårledningen kortslutas vid uppehåll
och uppställning bara i de fall som spåret har en hinderfrihetsspårledning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.6 TILLSYNINGSMANNENS ÅTGÄRDER VID VÄXLING MED
SMÅFORDON
Vid växling med småfordon behövs ingen kortslutning av spårledning vid
uppehåll och uppställning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.4 PASSAGE AV PLANKORSNINGAR, PLATTFORMSÖVERGÅNGAR OCH NEDSÄNKTA SPÅR
Den som håller uppsikt i rörelseriktningen ansvarar för att vägtrafikanter
och allmänhet varnas innan ett växlingssätt förs in i en plankorsning. Om
det finns en vägskyddsanläggning ska den spärra vägtrafiken. Om den är
felaktig eller om det saknas vägskyddsanläggning ska vägtrafikanterna
varnas av en vägvakt med en röd flagga eller en lampa med rött sken enligt
bilaga 7 Vägvakt.
Vid växling på nedsänkt spår på ett område dit allmänheten har tillträde ska
en vakt gå kort före växlingssättet och varna vägtrafikanterna med en
utvecklad röd signalflagga eller en lykta med rött sken. Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser får ange att varning med vakt som går
före växlingssättet inte behövs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.1 BROMS VID TÅGFÄRD
Vid tågfärd ska tågsättet ha ett huvudbromssystem där främsta och sista
fordonet är bromsat av huvudbromssystemet.
Om fordonet närmast bakom drivfordonet bromsas av ett huvudbromssystem som manövreras från drivfordonet, får dock drivfordonet i
stället vara bromsat med en annan broms.
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Om tågsättet består av endast ett lok med högst sex axlar eller av endast en
motorvagn med högst sex axlar, får huvudbromssystemet ersättas av ett
annat bromssystem.
Beträffande fel som uppstår under färden, se bilaga 8 H Tågfärd, rubrik 4.12
Fel på fordon.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.2 BROMSGRUPPER
Varje tågsätt eller spärrfärdssätt ska tillhöra någon av följande
bromsgrupper:
•
bromsgrupp P/R, när alla fordon med inkopplad broms har Pbroms eller R-broms. Verksamt lok kan dock ha G-broms
•
bromsgrupp G, när alla fordon med inkopplad broms har G-broms
•
bromsgrupp Ö, när villkoren för bromsgrupp P/R eller bromsgrupp
G inte är uppfyllda.
Bromsgrupp G får användas endast efter tillstånd från infrastrukturförvaltaren. Järnvägsföretaget ska ha särskilda bestämmelser för
användandet av bromsgrupp G.
I resandetåg ska bromsgrupp P/R användas.
I loktåg i bromsgrupp P/R ska bromskategori vara inställd på fordon med
inkopplad broms enligt följande tabell. (Tabellen här utelämnad)
*) För lok som inte har G-broms gäller järnvägsföretagets bestämmelser.
**) Järnvägsföretaget får bestämma att P-broms ska användas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.3 A-SKYDD INOM ETT D-SKYDD
Ett D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera
skyddsformer och färder och att det inte får förekomma några tågfärder i
området. Ett D-skydd planeras av spårentreprenören i en dispositionsarbetsplan som ska godkännas av trafikledningen. När ett D-skydd har
anordnats tar en huvudtillsynsman över trafikledningen och beslutar med
ledning av arbetsplanering och planeringssamtal vilka trafikverksamheter
som får genomföras inom D-skyddet.
D-skyddsområdet får vara indelat i flera delområden. Delområdenas
gränspunkter ska framgå av dispositionsarbetsplanen.
Ett A-skydd får anordnas inom ett D-skydd. A-skyddet trafikleds då av Dskyddets huvudtillsyningsman, som övertar tågklarerarens roll i de ordinarie
reglerna för A-skydd. Ett A-skydd inom ett D-skydd får omfatta ett eller
flera delområden. I övrigt gäller de ordinarie reglerna för A-skydd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bilaga 13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.2 L-SKYDD INOM ETT D-SKYDD
Ett D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera
skyddsformer och färder och att det inte får förekomma några tågfärder i
området. Ett D-skydd planeras av spårentreprenören i en dispositionsarbetsplan som ska godkännas av trafikledningen. När ett D-skydd har
anordnats tar en huvudtillsyningsman över trafikledningen och beslutar med
ledning av arbetsplanering och planeringssamtal vilka trafikverksamheter
som får genomföras inom D-skyddet.
D-skyddsområdet får vara indelat i flera delområden. Delområdenas
gränspunkter ska framgå av dispositionsarbetsplanen.
Ett L-skydd får anordnas inom ett D-skydd. L-skyddet trafikleds då av Dskyddets huvudtillsyningsman, som övertar tågklarerarens roll i de ordinarie
reglerna för L-skydd. Ett L-skydd inom ett D-skydd får omfatta ett eller
flera delområden. I övrigt gäller de ordinarie reglerna för L-skydd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.2 E-SKYDD INOM ETT D-SKYDD
Ett D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera
skyddsformer och färder och att det inte får förekomma några tågfärder i
området. Ett D-skydd planeras av spårentreprenören i en dispositionsarbetsplan som ska godkännas av trafikledningen. När ett D-skydd har
anordnats tar en huvudtillsyningsman över trafikledningen och beslutar med
ledning av arbetsplanering och planeringssamtal vilka trafikverksamheter
som får genomföras inom D-skyddet.
D-skyddsområdet får vara indelat i flera delområden. Delområdenas
gränspunkter ska framgå av dispositionsarbetsplanen.
Ett E-skydd får anordnas inom ett D-skydd. E-skyddet trafikleds då av Dskyddets huvudtillsyningsman, som övertar tågklarerarens roll i de ordinarie
reglerna för E-skydd. Ett E-skydd inom ett D-skydd får omfatta ett eller
flera delområden. I övrigt gäller de ordinarie reglerna för E-skydd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.1 DIREKTPLANERA E-SKYDD
Tågklareraren ska samråda med tågklareraren för bevakningssträckans
gränsdriftplats innan han godkänner arbetsplanen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bilaga 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.4 D-SKYDDETS DELOMRÅDEN
Om det underlättar den trafiksäkerhetsmässiga samordningen får Dskyddsområdet delas in i delområden. I de fall delområden anordnas får
varje trafikverksamhet omfatta ett eller flera delområden.
Delområdenas gränspunkter får endast utgöras av en huvudsignal,
dvärgsignal eller stopplykta och vid behov en delområdestavla. På en
linjeplats som saknar signaler får även hinderfrihetspunkten i en angiven
växel användas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Avspärrning av bevakningssträcka i system H
En avspärrning av en bevakningssträcka i system H ska förhindra att
signalbeskedet ”kör” ges i utfartsblocksignalerna till det avspärrade spåret.
3.1 UTFÖRA AVSPÄRRNING
Tågklareraren för bevakningssträckan ska utföra avspärrningen dels genom
att dokumentera vilken bevakningssträcka och vilket spår det gäller samt
orsaken till avspärrningen, dels genom att spärra utfartsblocksignalerna i
båda ändar av bevakningssträckan om inte annat anges nedan.
Spärråtgärder för en spärrfärd som startar från en driftplats
Om en avspärrning gäller en enda spärrfärd som ska starta från en driftplats
med ”kör” i utfartsblocksignalen räcker det att spärra denna
utfartsblocksignal. Detta gäller även för en spärrfärd som startar när det
finns tåg på bevakningssträckan. Om bevakningssträckan saknar
mellanblocksignaler ska tågklareraren dock spärra utfartsblocksignalerna i
sträckans båda ändar så snart spärrfärden har passerat utfartsblocksignalen.
Om utfartsblockssignalen inte kan visa ”kör” när en spärrfärd ska starta från
en driftplats, ska tågklareraren spärra båda utfartsblocksignalerna. Därefter
får tågklareraren ge spärrfärden medgivande att passera utfartsblocksignalen
enligt reglerna för att passera signal i ”stopp”.
Spärråtgärder för en spärrfärd som startar från en linjeplats
Om en spärrfärd ska starta från en linjeplats ska tågklareraren spärra
utfartsblocksignalerna i båda ändar av bevakningssträckan så snart
linjeplatsens växel har frigivits.
Spärråtgärder vid växling utanför utfartsblocksignalen
Om växling måste ske utanför en utfartsblocksignal efter ett tåg på en
sträcka som har mellanblocksignaler ska tågklareraren spärra
utfartsblocksignalen när tåget har passerat den. Så snart tåget har lämnat
bevakningssträckan ska tågklareraren även spärra utfartsblocksignalen i
bevakningssträckans andra ände.
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Anmäla avspärrning till angränsande driftplats
Om den bevakningssträcka som tågklareraren ska avspärra gränsar mot en
driftplats (A-stad) som tågklareraren för bevakningssträckan inte bevakar
ska han snarast anmäla avspärrningen till tågklareraren för A-stad.
Tågklareraren för bevakningssträckan ska göra en enda anmälan om
avspärrning, även om flera trafikverksamheter kommer att pågå inom
samma avspärrade område.
•
•
•

•

Tågklareraren för bevakningssträckan
kontaktar tågklareraren för A-stad och meddelar: Sträckan
A-stad till B-stad avspärras
anger vilket spår som avspärras
uppger sin signatur.
Tågklareraren för A-stad
•
repeterar och dokumenterar
avspärrningen
•
dokumenterar signaturen.
Tågklareraren för bevakningssträckan
bekräftar att anmälan är rätt uppfattad.

Om driftplatsen A-stad är stängd får avspärrningen ändå utföras. Om
bevakningen återupptas medan avspärrningen pågår ska dock tågklareraren
för bevakningssträckan anmäla utförd avspärrning omedelbart efter att
driftplatsen åter har blivit bevakad.
Tågklareraren för bevakningssträckan ska underrätta tågklareraren för Astad om varje spärrfärd som ska föras in till driftplatsen A-stad.
Spärrning utförs av en annan tågklarerare
Om tågklareraren inte själv kan spärra utfartsblocksignalen vid driftplatsen
A-stad ska han begära att tågklareraren för A-stad utför en spärråtgärd.
Begäran om en spärråtgärd ska göras direkt efter det att tågklareraren för
bevakningssträckan har bekräftat att anmälan om avspärrning är rätt
uppfattad. Om A-stad är stängd och tågklareraren för bevakningssträckan
inte själv kan spärra utfartsblocksignalen där ska han, så snart A-stad åter är
bevakad, begära att tågklareraren för A-stad utför en spärråtgärd.
•
•
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Tågklareraren för bevakningssträckan
begär att utfartsblocksignalen vid A-stad ska spärras:
Spärra utfartsblocksignalen vid A-stad i riktning mot Bstad
anger vilket spår som avses.
Tågklareraren för A-stad
•
spärrar utfartsblocksignalen i riktning
mot B-stad
•
bekräftar åtgärden: Utfartsblocksignalen
i riktning mot B-stad är spärrad.
•
anger vilket spår som har spärrats
•
uppger sin signatur.

TSFS 2010:1

•
•

Tågklareraren för bevakningssträckan
repeterar och dokumenterar spärråtgärden
dokumenterar signaturen

3.2 TRAFIKVERKSAMHETER AVSLUTAS
Tågklareraren ska dokumentera när varje trafikverksamhet anmäls avslutad.
Tågklareraren ska också dokumentera när andra orsaker till avspärrningen
faller bort.
3.3 UPPHÄVA AVSPÄRRNING
När tågklareraren har förvissat sig om att alla trafikverksamheter har
anmälts avslutade och att andra eventuella orsaker till avspärrningen är borta
får tågklareraren ta bort spärråtgärderna.
Anmäla upphävd avspärrning till angränsande driftplats
Om den avspärrade bevakningssträckan gränsar mot en driftplats (A-stad)
som tågklareraren för bevakningssträckan inte bevakar ska han anmäla till
tågklareraren för A-stad att avspärrningen är upphävd. Tågklareraren för Astad ska dokumentera anmälan.
Spärrning tas bort av en annan tågklarerare
Om tågklareraren för bevakningssträckan inte själv kan ta bort spärren för
utfartsblocksignalen vid driftplatsen A-stad ska han uppmana tågklareraren
för A-stad att göra detta innan tågklareraren för bevakningssträckan anmäler
att avspärrningen är upphävd. Tågklareraren för A-stad ska bekräfta att
spärren har tagits bort.
4 Avspärrning av bevakningssträcka i system M
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bilaga 20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Signaler
3.1 HANDSIGNALER OCH MUNTLIG SIGNALGIVNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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