Järnvägsnätsbeskrivning för spåranläggning vid Tågåkeriet
i Bergslagen AB:s verkstad i Kristinehamn fr.o.m. 2012-01-20
1. ALLMÄN INFORMATION
1.1 Inledning
Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab, är ett järnvägsföretag med egen verkstad i Kristinehamn.
I verkstaden underhålls egna och andras lok och motorvagnar.
1.2.1 Ansvar
Tågab ansvarar för innehållet i detta dokument.
1.3.1 Giltighetstid
Detta dokument gäller för den tågplan, som träder i kraft den 10 december 2006, och tills vidare.
1.4 Publicering
Järnvägsnätsbeskrivning kan, kostnadsfritt, beställas i tryckt eller digital form från info@tagakeriet.se.
1.5 Kontakter för mer detaljerad information
Kontakta Urban Lavén, tel. 0550-875 04, mobil 0730-48 88 29 eller e-post urban.laven@tagakeriet.se.
1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare
Tågab samarbetar med Banverket om kapacitetstilldelning för såväl nationell som internationell trafik.
2. VILLKOR för TILLTRÄDE och TRAFIKERING
2.2.2 Trafikeringsrätt
Tillträde till Tågab:s spåranläggning får endast den, som har träffat överenskommelse med Tågab eller
dess hyresgäster om nyttjande av deras resp. verkstadstjänster.
2.4.2 Trafikeringsavtal
Parterna upprättar trafikeringsavtal, när tågläge är tilldelat, som reglerar den trafik som skall utföras på
Tågab:s spåranläggning. I avtalet hänvisas till detta dokument betr. förutsättningar för trafiken.
2.5 Operativa regler
Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI, för rubricerad spåranläggning kan erhållas från Urban Lavén (se 1.5).
2.7 Farligt gods
Farligt gods, enligt RID/RID-S definitioner, får inte framföras på spåranläggningen.
3. INFRASTRUKTUR
3.2 Järnvägsnätets omfattning
V g se bilagd karta över spåranläggningen.
3.2.2 Anslutande järnvägsnät
Vid ”Gräns” på kartan ansluter järnvägsnät (sidospår), som förvaltas av staten (Banverket).
3.3.1 Geografisk anläggningsöversikt
Alla spår och växlar är utmärkta med unika nummer på kartan. Spårvidden är 1.435 mm.
3.3.2 Egenskaper
Största tillåtna lastprofil är A, största tillåtna axellast 22 ton och största tillåtna hastighet 20 km/h.
Spåren nr 21, 34 och 37 är elektrifierade (Banverket).
4. KAPACITETSTILLDELNING
Med hänvisning till punkt 2.2.2 har Tågab rätt att säga nej till annan sökanden än den, som har träffat
överenskommelse med Tågab eller dess hyresgäster om nyttjande av deras resp. verkstadstjänster.
I och med att överenskommelse om verkstadstjänster träffas tilldelas per automatik kapacitet för
växling för nyttjande av dessa tjänster. Kapacitet för anslutande trafik på Banverkets nät söks hos
Trafikverket (se deras järnvägsnätsbeskrivning. www.trafikverket.se)
Anvisning om uppställningsplats för fordon lämnas av Tågab:s växlingsledare, tel. 070 – 578 49 49.
6. AVGIFTER
Uttages ej.

