Järnvägsnätsbeskrivning 2008
Lysekils hamns hamnspår

Infrastrukturförvaltare

Lysekils kommun, hamnförvaltningen
Hamnkontoret
453 80 Lysekil
Tel. 0523 140 90
Fax 0523 140 94

Kontaktperson

Olle Samuelson
Mobil 070 343 72 83
E-mail olle.samuelson@lysekil.se

Infrastrukturförvaltaren benämns här nedan Hamnen.

1. Uppgifter om infrastrukturen
Banan består av hamnspår till de tre olika kajerna i hamnen. Spåren gränsar till bangården,
vilken är belägen i anslutning till hamnen och förvaltas av Banverket.
Hamnspåren är inte elektrifierade.
Största tillåtna axellast är 22,5 ton.
Hastigheten är begränsad till 20 km/tim.
Koppel mellan vagnar skall vara slacka vid trafik på spåren.

2. Villkor för tillträde
Operativa regelverk:

Trafiksäkerhetsinstruktion, tillgänglig i Lysekils hamn

Information till Hamnen: Ingen för den dagliga driften.
Farligt gods skall rapporteras till Hamnen
Ansvar:

Hamnen ansvarar inte för kostnader, som kan uppkomma
för järnvägsföretag till följd av att någon del av spåranläggningen
är obrukbar.

Olyckor och tillbud:

Rapporteras till Hamnen.

3. Kriterier för fördelning av kapacitet
Användare, som transporterar gods, som lastas eller lossas till respektive från fartyg i hamnen
eller som lagras på Hamnens utrymmen, äger företräde.

4. Avgifter
Inga avgifter utgår.

5. Ansökningar om utnyttjande av kapacitet
Spåren trafikeras vanligen av en enda användare. Endast under kortare perioder har hittills
flera användare förekommit. Internationell trafik har hittills inte förekommit. Nästan
uteslutande förekommer trafik enbart vardagar under tiden 07-16.
Tågplan upprättas i samråd med anmälda användare. Endast om ansökningar om
kapacitetsutnyttjande motiverar det, kommer tåglägen att läggas ut.
Ansökningar (planerade eller ad hoc) skall ställas till Hamnen på adress enligt ovan.

6. Datum mm
Sista tid för ansökningar:
Utskick av ev. förslag
till tågplan:
Beslut om tågplan samt utskick:
Tågplanen börjar gälla:
Offentliggörande:

2007-04-09
2007-09-12
2007-10-30
2007-12-10

www.banverket.se

7. Samarbete
Samarbete bedöms nödvändigt endast med Banverket, som förvaltar banan ut till Hamnen.

8. Samordning
Vid behov kommer Hamnen att ombesörja samordning.

9. Störningar

Inga större spårarbeten finns planerade.
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