Styringssystem

Innspillskjema for S- og TS-sirkulære

Ssirkulære

TSsirkulære

Sett X

Gjelder forfølgende områder:

X

Permanente endringer i infrastrukturen, endringer i togframføringsforskriften, lokale trafikksikkerhetsbestemmelser, andre
trafikksikkerhets-messige forhold, og forhold som berører personlig
sikkerhet
TS-sirkulærer gjelder for:

Beskrivelse av endring:

Sted (km):

Tidspunkt
for endring

05.06.2015
kl 1100

Katterat stasjon, innføring av ATC kryssingsbarriere.
For tog mot Bjørnfjell i spor 1

Signal 60C “ATC nødbrems”

29.908

Toglengdeskilt 220-400m

28.898

Toglengdeskilt 0-210m

29.838

For tog mot Narvik i spor 1

Signal 60C “ATC nødbrems”

29.587

Signal 64E “Teknisk stolpe”

29.587

Toglengdeskilt 0-400m

29..602

Ved endring av kjøreveien (sett x):

Ja

Krever endringen en tillatelse fra SJT til å ta i bruk kjøreveien?
Det foreligger tillatelse til å ta i bruk kjøreveien (melding er sendt til SJT og
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Nei
X

X
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tillatelse er gitt)
Medfører endringen en permanent reduksjon av linjehastighet?

X

Ved permanent reduksjon av linjehastigheten: Er endringen av linjehastighet
spilt inn i.h.t forfasen i kapasitetsfordelingsprosessen?
Krever endringen en skiltplan iht. teknisk regelverk/Skilt – regler for plassering
av skilt langs sporet? *) Forenklet skiltplan, prosjektdok: IUP-00-S-12991

X *)

Er eventuell skiltplan godkjent av Jernbaneverket Trafikk og

X *)

markedsdivisjonen /Funksjonell godkjenning. Godkjent dato: 01.08.2014
Risikovurdering (sett x):

Ja

Er det utført en risikoanalyse/-vurdering av endringen (jf. krav i
Sikkerhetshåndboken)

X

Medfører endringen en økt/høyere risiko?

Nei

X

Ved økt risiko: Har sikkerhetsdirektøren godkjent endringen (jf. krav i
Sikkerhetshåndboken)?
Dato

Innspill gitt av:

Godkjent av: (Linjeleder eller den han/hun
bemyndiger)

*) se vedlagt kopi av godkjenningsbrev 201205769-116 og skiltplan IUP-00-S-12991
Veiledning til utfylling av innspillskjemaet:
Innspiller er ansvarlig for at alle opplysninger gitt i innspillskjemaet er korrekte og at
innspillskjemaet inneholder alle nødvendige opplysninger for å beskrive endringene i S/TSsirkulære. Teksten i innspillskjema skal se så likt ut som et ferdig sirkulære som mulig.
- årsak til endring skal alltid beskrives
- tidspunkt for iverksettelse av endring skal alltid angis
- stedsangivelse for endringen; stasjon/banestrekning/mellom hvilke stasjoner/hovedspor, skal
beskrives
- beskrivelse av endringen - hva er fjernet, hva er nytt etc.,
- km-angivelse, fra og til eller ved,
- plassering av signaler/skilt, høyre eller venstre side, i hvilken kjøreretning, eller andre
beskrivelser.
- hvis endringen innebærer en rettelse av Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett
(SJN) eller andre eksisterende instrukser, håndbøker og eller regler skal dette fremkomme,(
med henvisinger).
- beskrivelse av eventuelle bilag, instrukser eller annet som medfølger eller som er opprettet
som følge av sirkulæret skal alltid være med
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Endringer som innebærer flere endringer skal beskrives i naturlig rekkefølge etter normal
kjøreretning, alternativt i stigende km-rekkefølge, og eventuelt for hvert spor i en logisk
rekkefølge.
Frist for innmelding av innspillskjema er senest 14 virkedager før det skal tre i kraft. Ved større
endringer må lengre frister avtales, slik at sirkulæret kan utgis til riktig tidspunkt før endringen
Se gjerne på utgitte sirkulærer for referanse:
http://arbeidsrom/fagrom/sirkularer/Ssirkulrer%202/Forms/AllItems.aspx

Rev.nr

Dato

Hovedendringer

001

10.09.2014

Lagt til “veiledning til utfyllinga av innspill”
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