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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
OM TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION

Beslutade den 16 mars 1995.

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § för-
ordningen (1990:1165) om säkerhet vid järnväg, tunnelbana och
spårväg.

1 § Trafiksäkerhetsinstruktion skall innehålla
1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifika begrepp,
2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter
inklusive regler för arbete som medför trafiksäkerhetsmässiga
konsekvenser,
3. bestämmelser om utseende och innebörd hos använda tavlor
skyltar, märken, handsignaler, ljussignaler m.m.,
4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas
och hur detta skall ske,
5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på
signalsäkerhetsanläggning, fel på fordon, samt då fordon blir
stående på olämplig plats,
6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,
7. bestämmelser om fordonskombinationer,
8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 §
andra stycket i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid
järnväg, tunnelbana och spårväg samt
9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat
spårtrafikfordon då kollisionsfara kan föreligga.

2 § För järnväg gäller ej 1 § 8 och 9. För spårväg får 1 § 2 enbart
bestå av bestämmelser om arbete i spår.
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3 § Trafiksäkerhetsinstruktion behöver bara innehålla sådana
avsnitt som är relevanta för den verksamhet som utövas.

4 § Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en
fastställd trafiksäkerhetsinstruktion till Järnvägsinspektionen.

5 § Trafiksäkerhetsinstruktion som berör flera verksamhets-
utövare skall vara likalydande i gemensamma delar.
Om den egna järnvägsverksamheten till någon del kommer i
beröring med annan verksamhetsutövares verksamhet skall
verksamhetsutövaren söka samråd med andra verksamhets-
utövare i den utsträckning som verksamheten kräver innan
trafiksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen.

6 § Trafiksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen
senast fyra månader före ibruktagande.

7 § Av ingivna handlingar skall framgå för vilken verksamhet
som trafiksäkerhetsinstruktionen upprättats, vem som upprät-
tat instruktionen och från vilken tidpunkt den föreslås gälla.

8 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägs-
inspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Övergångsbestämmelser
Trafiksäkerhetsinstruktioner som godkänts av Järnvägs-
inspektionen före den 1 oktober 1995 får behållas tills vidare
med de eventuella begränsningar som meddelats av Järnvägs-
inspektionen.
Spårinnehavare som saknar trafiksäkerhetsinstruktion skall
komplettera sin säkerhetsordning med en sådan och inge
kopia av trafiksäkerhetsinstruktionen till Järnvägs-
inspektionen senast den 31 oktober 1998.

Yngve H Gelotte

Dick Ivarsson


