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JÄRNVÄG

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § järnvägsförordningen (2004:526) att avsnitt 1.2 i bilaga 6 till Järnvägsstyrelsens
trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) ska ha följande lydelse.
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Bilaga 6
1.2 HJULSKADOR OCH FÖREMÅL PÅ BANAN
Den som upptäcker en hjulskada eller ett främmande föremål på banan som
kan leda till fara ska kontakta tågklareraren. Om tågklareraren har fått
besked om att en färd har hårda slag från hjul eller något annat fel som kan
medföra att till exempel växlar skadas ska tågklareraren stoppa färden
utanför nästa driftplats och orderge föraren om att den största tillåtna
hastigheten är 10 km/tim.
Infrastrukturförvaltaren ska ha kompletterande säkerhetsbestämmelser om
hanteringen av hjulskador vid tåg- och spärrfärd. Säkerhetsbestämmelserna
ska minst omfatta
− vilka gränsvärden som gäller för hjulskador som kräver åtgärder,
− vilka gränsvärden som gäller för när ett larm från en hjulskadedetektor
kräver åtgärder, och
− vilka åtgärder som ska vidtas om ett gränsvärde överskrids.
Järnvägsföretaget ska ha kompletterande säkerhetsbestämmelser om
hanteringen av hjulskador vid tåg- och spärrfärd. Säkerhetsbestämmelserna
ska minst omfatta vilka åtgärder som ska vidtas
− om en hjulskada överskrider ett gällande gränsvärde, eller
− om ett larm från en hjulskadedetektor överskrider ett gällande
gränsvärde.
Infrastrukturförvaltaren ska avsyna banan om
− det kan finnas ett större föremål på spåret,
− ett fordon med hjulringsbrott har gått på sträckan, eller
− det krävs enligt infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser.
Om banan ska avsynas ska tågklareraren orderge samtliga berörda färder om
att den största tillåtna hastigheten på sträckan är 30 km/tim, till dess att
banan har avsynats.
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