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Andringar i Tri Spv med anledning av införande av axelrälaiare
Bakgrund
Med anledning av införandet av axelrälaiare på Tvärbanan i stället för spårledningar,
behöver Tri Spårväg anpassas till den nya tekniken.

Läs anvisning
Grå text är omgivande oförändrad text, medtagen här om texten har betydelse för att
förstå sammanhanget. Svart text är ny eller ändrad text.
Borttagen text är överstruken.

Ändringar och tillägg i Tri Spv
§ 01 Begreppsförldaringar
7a Axelräknarsträcka = Del av bansträcka där hinderfrihetskontroll sker med hjälp
av axelräknare.
10a Belagd axelräknarsträcka = Del av bansträcka där axelrälaiare indikerar närvaro av fordon eller annat hinder. Motsvarar belagd (kortsluten) spårledning, där spårledning indikerar närvaro.
10b Beläggningsdon = Särskilt don som används för att manuellt indikera hinder på
axelräknarsträcka. Motsvaras av kontaktdon på sträcka med spårledningar.
41a Kontaktdon = Utrustning för att manuellt belägga spårledning.
41b Kortslutning = Metod för att manuellt indikera hinder på sträcka med spårledning.
75a Spårledning = Del av bansträcka där hinderfrihetskontroll sker med hjälp av
spårledningar.
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§ 13 Huvudsignal visar ej "kör"
Moment 3 ersätts med nedanstående

text.

Huvudsignal som visar "stopp" får endast passeras efter tillstånd av TL. Tillstånd får
endast ges för en signal i taget. Tillståndet skall innehålla fordonsrörelsens och signalens beteckning.
Innan TL får lämna tillstånd att passera huvudsignal i stoppställning skall TL:
— förvissa sig om att inget hinder föreligger. Finns hinder skall föraren underrättas om detta,
— kontrollera att inget tåg, oavsett körriktning finns på sträckan,
— om så är möjligt: spärra sträckan från motsatt håll,
— om det inte är möjligt att spärra linjen, kvarhålla mötande tåg på station,
— föra anteckningar om lämnade tillstånd enligt TÖV anvisningar.
Särskilda regler för axelräknarsträcka
Om signal mot axelräknarsträcka inte kan visa "kör" på grund av att sträckan indikeras
som belagd, får TL, efter åtgärder enligt föregående stycke, ge kommando i manöversystemet som friger sträckan efter att ett tåg passerat. Därefter får TL lämna tåget tillstånd att passera den aktuella signalen. Föraren skall informeras om att hinder kan
finnas på sträckan.
Nytt momentnummer, 3a
När huvudsignal i stoppställning passerats får hastigheten vara högst 40 k m / tim, halv
siktfart, till nästa huvudsignal eller signalgränsmärke. Hastigheten får inte vara större
än att rörelsen kan stannas framför motväxel eller medväxel som inte får köras upp.
Om orsaken till felet är känd är sth 40 km/tim, siktfart.
Föraren skall kontrollera att den ena växeltungan sluter väl mot den ena rälen och att
den andra växeltungan ligger på tillräckligt avstånd från den andra rälen. Om TL inte
kan kontrollera växelns läge skall TL särskilt uppmana föraren att göra detta samt
upplysa föraren om vilken väg tåget skall framföras.
Exempel på hur tillstånd för tåg att passera huvudsignal i stoppställning skall lämnas:
TL:
Tur 2 har tillstånd att passera signal 56 i Högberga i stoppställning. Kontrollera att motväxel ligger i vänsterläge.
F:
Tur 2 får passera signal 56 i Högberga i stoppställning och kontrollera att
motväxel ligger i vänsterläge, 12345.
TL:
Rätt uppfattat,
Andersson.
På axelräknarsträcka:
TL:
Tur 3 har tillstånd att passera signal 321 iÅrstafältet i stoppställning. Kontrollera att motväxel ligger i vänsterläge. Hinder kan finnas i tågvägen.
F:
Tur 3 får passera signal 321 i Årstafältet i stoppställning och kontrollera att
motväxel ligger i vänsterläge. Hinder kan finnas i tågvägen, 12345.
TL:
Rätt uppfattat,
Andersson.
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§ 14 Spärrning
Moment 2
Kan spärrning centralt inte utföras skall TL, om spärrning föranleds av arbete eller
hinder, ombesörja att spåret på platsen belägges manuellt (om sträckans hinderfrihet
kontrolleras med axelräknare) eller kortslutes manuellt (om sträckans hinderfrihet
kontrollera med spårledningar) och att hindermärken sätts upp.
Moment 4, fjärde strecksatsen
Spärrning av sträcka skall ske i följande fall:
— när arbetståg skall framföras på sträckan (dock inte om tåget med säkerhet
kortsluter spårledningen, respektive med säkerhet belägger axelräknarsträcka,
enligt §34:3-)
§ 31 Spårfordons utrustning m.m.
Ändring av moment 18, ändrad lydelse för betydelsen av figur 95.
Betydelse: Detta fordon kortsluter med säkerhet spårledning.
Nytt moment 19
Annat fordon än spårvagn som med säkerhet belägger axelräknarsträcka skall vara
försett med en särskild märkning som anger detta, se figur 95a.

B
Figur 95a
Betydelse: Detta fordon belägger med säkerhet

axelräknarsträcka.

§ 34 Färd med arbetståg
Moment 1
Innan färd med arbetståg börjar skall tillstånd för färden begäras av TL. Föraren skall
uppge
— anställningsnummer och/eller namn,
— fordonstyp och nummer,
— vilken linjesträcka, begränsad av trafikplatser, tåget skall gå,
— beräknad tid för färden,
— om tåget kortsluter spårledningen med säkerhet eller ej, eller vid färd på bana
utrustad med axelräknare, huruvida fordonet med säkerhet belägger spåravsnitt
med axelräknare eller ej,
— om tåget skall göra uppehåll under färden.
Uppgifterna skall journalföras på TLC.
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Moment 2
TL skall i förekommande fall lägga tågväg för arbetståget. Om tåget inte med säkerhet
kortsluter spårledningen, respektive inte med säkerhet belägger axelräknarsträcka,
skall sträckan spärras. Spärrningen får hävas först sedan föraren meddelat TL att tåget
i sin helhet passerat en annan överenskommen huvudsignal, men först sedan ny
spärrning gjorts av aktuell sträcka.
Kan sträcka inte spärras, skall arbetståg som inte kortsluter spårledningen, respektive
inte belägger axelräknarsträcka, skyddas med A-skydd. På NB ersätter arbetstågsmärke enligt § 24 moment 24 kravet på spärrning.
Detta moment tillämpas inte vid arbetstågs färd i gatuspår.

Moment 3
Arbetståg där minst loket med säkerhet kortsluter spårledningen får framföras utan att
spärrning av sträcka utrustad med spårledningar krävs. I samband med att tåget passerar växlar måste TL dock förvissa sig om att växlar inte kan läggas om manuellt eller
genom automatisk tågvägsläggning förrän föraren lämnat besked om att tåget i sin
helhet passerat växlarna.
Arbetståg där samtliga fordon med säkerhet belägger axelräknaresträcka får framföras
utan att spärrning av sträcka utrustad med axelräknare krävs.

§ 41 Arbete på spår
Moment 3, komplettering i första stycket.
Beroende av arbetets art skall SoS-planeraren välja skyddsform. Kan arbetet inte genomföras på säkert sätt under pågående trafik skall spåret stängas av. Skyddsformer
vid avstängt spår är:
— A-skydd (avstängt spår)
Skyddet består dels av spärrning, dels av kontaktdon på sträcka med spårledning respektive beläggningsdon på sträcka med axelräknare samt i vissa fall
hindermärke.
B-skydd (avstängt spår där arbetet kan avbrytas för att släppa fram rörelse)
Spåret får ej göras ofarbart. Skyddet består dels av spärrning, dels av kontaktdon på sträcka med spårledning respektive beläggningsdon på sträcka med axelräknare samt i vissa fall hindermärke.

Moment 6, femte stycket ersätts med nedanstående text.
Tsm skall vid A- och B-skydd kortsluta spårledningen med dubbla kontaktdon (ett på
varje sida om arbetsplatsen) om spåret har spårledning för hinderfrihetskontroll.
Om spåret har axelräknare för hinderfrihetskontroll skall axelräknarsträckan beläggas
med beläggningsdon.
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Om tsm är behörig signaltekniker på berörd signalanläggning får kortslutning av spårledning ersättas av motsvarande teknisk åtgärd i signalanläggningen. Kortslutning kan
påverka vägskyddsanläggning.

Moment 8, tredje stycket ändras till nedanstående text.
Innan TL får lämna starttillstånd skall denne
— förvissa sig om att den sträcka som berörs är fri från tåg,
— spärra berörd sträcka (spår på station) om så är möjligt, annars genom att med
radiokontakt med berörda förare förvissa sig om att tåg inte går ut på sträckan,
på sträcka med linjcblockcring eller annan hinderfrihetskontroll, uppmana tsm
att kortsluta spårlcdning samt kontrollera att tsm kortslutit angiven spårlcd
ningr
— på sträcka med spårledning för hinderfrihetskontroll, uppmana tsm att kortsluta spårledning samt kontrollera att tsm kortslutit angiven spårledning,
— på sträcka med axelräknare för hinderfrihetskontroll, uppmana tsm att belägga
axelräknarsträckan med beläggningsdon samt kontrollera att tsm belagt angiven axelräknarsträcka.

Följande text utgör ett nytt stycke 3, i Tri §41 moment 8:
Samtalsexempel
Tsm TLCfrån tsm 1234 Andersson, Årstafältet, kom.
TL
Tsm Andersson, kom.
Tsm 1234 Andersson begär A-skydd mellan signal 2456, och 2457. ID-nummer
3456.
TL
Uppfattat. 1234 Andersson begär A-skydd mellan signal 2456, och 2457.
Återkommeri
TL kontrollerar att sträckan är fri från tåg och ombesörjer att sträckan spärras.

Samtalsexempel
om sträckan kontrolleras med
spårledningar:
TL
Det är klart att kortsluta spårledning, kom.
Tsm
Uppfattat, vänta!
Tsm
TLCfrån tsm Andersson. Jag har kortslutit spårledning 2455.
TL
Uppfattat, jag återkommer.
TL
Tsm 1234 Andersson, spårledning 2455 indikerar fälld, sträckan är spärrad. Du har starttillstånd för A-skydd mellan signal 2456, och 2457, kom.
Tsm
Jag har starttillstånd för A-skydd mellan signalerna 2456, och 2457, slut.
TL
Rätt uppfattat, Persson. Klart, slut.
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Samtalsexempel
om sträckan kontrolleras
med
axelräknare:
TL
Det är klart att belägga axelräknare, kom.
Tsm
Uppfattat, vänta!
Tsm
TLCfrån tsm Andersson. Jag har belagt axelräknare 1335.
TL
Uppfattat, jag återkommer.
TL
Tsm 1234 Andersson, axelräknare 1335 indikerar belagd, sträckan är spärrad. Du har starttillstånd för A-skydd mellan signal 2456, och 2457, kom.
Tsm
Jag har starttillstånd för A-skydd mellan signalerna 2456, och 2457, slut.
TL
Rätt uppfattat, Persson. Klart, slut.
Moment 11 kompletteras med nedanstående text.
Vid arbete som genomförs i direkt anslutning till arbetståg skall hindermärke, om sådant krävs enligt moment 6, endast sättas upp på den sida om arbetet som inte skyddas av arbetståget. Kontaktdon respektive beläggningsdon behöver ej anbringas om
arbetståget med säkerhet kortsluter spårledningen, respektive belägger axelräknarsträckan.
Moment 13 tredje stycket kompletteras med nedanstående text.
Vid arbete närmare plattformskant eller plattformstakskant än 1 m skall arbetet skyddas med P-skydd. Tsm behövs ej. Tågvarnare skall alltid finnas, antalet tågvarnare bedöms efter behov av SoS-planeraren. Om rörliga masldner används skall dessa bevakas
av en maskinbevakare som har till uppgift att se till att föraren av masldnen uppmärksammar att tåg kommer och att maskinen står stilla när tåg anländer till plattformen.
Utöver röd signalflagga/handsignallampa, skall på sträcka med spårledning kontaktdon medföras och anbringas om maskinen faller ned på spåret. På sträcka utan spårledningar (inldusive sträcka där hinderfrihet kontrolleras med axelräknare) skall maskinbevakare, i stället för kontaktdon, medföra radio för att larma TL i händelse av att
maskinen hamnar på spåret.
§ 52 Åtgärder vid fara. Spår ofarbart
Moment 1 kompletteras med nedanstående text.
Den som upptäcker fel som innebär fara för spårtrafiken skall genast vidtaga följande
åtgärder:
— ge stoppsignal till tåg som nalkas,
— underrätta TL,
— om spåret har spårledning och kontaktdon finns tillgängliga; kortsluta spårledningen,
— om spåret har axelräknare och beläggningsdon finns tillgängligt, belägga spåravsnittet,
— om hindermärken finns tillgängliga; sätta upp dessa på ömse sidor om hindret.
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Ändring i Tri Spv, bilaga 2 (Blanketter)
Vid arbete i eller nära spår
Skydds- och Säkerhetsplanering (SoS-plan)
Texten efter "Spärrad sträcka" ersätts med nedanstående text
Spärrad sträcka: Här anges mellan vilka huvudsignaler arbetet skall bedrivas. Här kan
även anges hur spärrning åstadkommes, dvs. vilken spårledning/axelräknarsträcka
som spärras, vilka huvudsignaler som manöverblockeras osv.

Lars H Ericsson
Säkerletsdirektör
Trafikförvaltningen
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