Härnösand 2006-04-05

Järnvägsnätsbeskrivning Härnösands Hamn
Härnösands Hamn är en förvaltning tillhörande Härnösands Kommun.
Härnösands Hamn förvaltar två st spåranläggningar, dels i Härnösands Hamn (bilaga 1), dels i
Älandsbro (bilaga 2). Båda anläggningarna har direkt anslutning till Banverkets Ådalsbana.
Anläggningarna är avsedda för godsbefordran.
Anläggningarna är öppna för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal
samt övriga villkor enligt detta dokument.
Detta dokument gäller fr.o.m. 2006-04-07 och tills annat meddelas.
Järnvägsnätsbeskrivningen finns publicerad på Banverkets hemsida www.banverket.se
Härnösands Hamn samarbetar med infrastrukturförvaltaren Banverket.

Uppgifter om infrastrukturen
Spåren är inte Elektrifierade.
Spårvidden är 1435 mm.
Största tillåtna axellast är 22,5 ton
Hastigheten är begränsad till 20 km/tim.
Koppel mellan vagnar skall vara slacka vid trafik på spåren.
Se även aktuell Trafiksäkerhetsinstruktion.

Villkor för tillträde
För att tilldelas kapacitet på Härnösands Hamns järnvägsanläggningar krävs
Järnvägsstyrelsens godkännande som järnvägsföretagare eller auktorisering enligt
Järnvägslagen 3 kap, § 5.

Trafikeringsavtal
Trafikeringsavtal enligt järnvägslagen 6 kap, § 22 skall tecknas efter det att kapacitet har
tilldelats och innan trafikstart T07.
Ansökan om trafikeringsavtal skickas till Härnösands Hamn.

Operativa regler
Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår. Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt
enligt ovan ansvarar för samtliga växlingsrörelser. Hamnen ansvarar inte för kostnader som
kan uppkomma för järnvägsföretag till följd av att någon del av spåranläggningen är
obrukbar.
Härnösands Hamn har samordningsansvar inom hamnområdet.
Olyckor och tillbud rapporteras omedelbart till Härnösands Hamn.

Kapacitetsfördelning
Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt med Härnösands Hamn har även rätt att ansöka om
kapacitet på Härnösands Hamns spåranläggningar.
De järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med Härnösands Hamn skall själva ansöka om
kapacitet hos Banverket eller annan infrastrukturförvaltare.

Tidsplan
Tidsplanen följer Banverkets angivna process.

Banarbeten
Överenskommelse om genomförande av banarbete träffas i förekommande fall.

Tjänster
Härnösands Hamn tillhandahåller tjänster inom hamnområdet. För gällande priser och villkor,
se Härnösands Hamns hemsida.

Avgifter och villkor
Se Härnösands Hamns hemsida.

Kontaktuppgifter:
Härnösands Hamn
871 80 HÄRNÖSAND
tel 0611-34 80 40
fax 0611-34 80 30
e-post olof.johansson@harnosand.se
Hemsida www.harnosand.se
Mobil Olof Johannson 070-256 85 22
Mobil Lars Modig 070-346 58 68

Ev. moms tillkommer på samtliga priser.
Tillämpningar enl. Stuveriavtalet
Se även Hamntaxa och Hamnförordning på vår hemsida.
För alla uppdrag gäller i första hand Sveriges Hamnars terminalbestämmelser
1989 och i andra NSAB 2000, (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna
Bestämmelser) exkl. §§ 6, 20 och 27 C 3.
Försäkring för transport eller lagring tecknas endast på skriftlig begäran
före riskens början och efter försäkringsgivarens godkännande.

……………………………………………..
Olof Johansson, Hamnchef Härnösands Hamn
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