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Inledning  
 

Omfattning 
Jönköpings kommun äger och förvaltar ett vitt förgrenat järnvägsnät på totalt ca 
20,05 km. Järnvägsnätet utgörs enbart av sidospår och trafikeras endast med 
rörelseformen växling. Kommunens järnvägsnät förbinder i huvudsak privata företag 

med Trafikverkets järnvägsnät vid Jönköpings godsbangård och i Månsarp.  

Jönköpings kommuns järnvägsnät ansluter till Trafikverkets spår på 3 platser på 

Jönköpings godsbangårds driftplats, samt 2 platser på Månsarps driftplats. 
Järnvägsnätet ansluter till 17 olika fastigheter. Dessa spår ägs och förvaltas av 
privata företag. Detta gäller inom fastighetsgränserna, och i vissa fall även 

anslutningsväxeln. 

 

Tillstånd 
Jönköpings kommun har tillstånd från Transportstyrelsen som infrastruktursförvaltare 

för sidospår.  
 

Trafiksäkerhetsinstruktionens gällande  
Trafikverkets TDOK 2015:0309 TTJ modul 20 gäller för all verksamhet inom 
Jönköpings kommuns spår. Nödvändiga kompletterande och övriga 

säkerhetsbestämmelser finns i denna TRI. 
Trafiksäkerhetsinstruktionen TRI gäller för alla verksamhetsutövare på Jönköpings 

kommuns järnvägsnät d.v.s. infrastruktursförvaltaren, järnvägsföretag och 
spårentreprenörer. 
 

Trafikering av Jönköpings kommuns järnvägsnät  
Jönköpings kommuns järnvägsnät ansluter till Trafikverkets spår samt flertalet privata 

infrastrukturförvaltare. 
Järnvägsföretag som ska trafikera järnvägsnätet ska ha trafikeringsavtal och ha 

begärt kapacitet hos Jönköpings kommun. Dessutom ska järnvägsföretag som ska 
trafikera annan infrastruktursförvaltare även ha upprättat trafikeringsavtal med 
denna.  

 

Trafikledning/Kapacitetsansvarig 
För den operativa trafikstyrningen inom Jönköpings kommuns spårnät har en ny 
funktion upprättats.  

Trafiklednings funktionen benämns i denna TRI som Kapacitetsansvarig. 
Kapacitetsansvarig är från 2011-04-01 SOS-alarm i Jönköping. 
Telefonnummer: 036-124612. 

Här skall samtliga järnvägsföretag och spårentreprenörer anmäla sin närvaro då man 
önskar tillgång till Jönköpings kommuns spårnät. 

 
Starttillstånd för växling skall sökas från Kapacitetsansvarig innan växling får 
påbörjas på Jönköpings kommuns spårnät. 

Reglering av rörelser in på Jönköpings kommuns spårnät från Trafikverkets spår sker 
via Trafikverkets Trafikledning. 

A-skydd och arbeten inom säkerhetszonen skall anmälas till Kapacitetsansvarig. 
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Fakta om Jönköpings kommuns järnvägsnät 
 

Jönköpings kommun äger och förvaltar ett väl utbyggt järnvägsnät, som är förlagt till 

stadens centrala och södra delar. Sidospåren i Jönköpings centrala delar, vilket visas i 
bilden nedan, är indelat i 3 olika växlingsområden som ansluter Trafikverkets 
järnvägsnät vid Jönköpings godsbangårds driftplats (Jögb). Alla förgreningar har 

anslutning till ett flertal privata infrastrukturförvaltare. 

Cirka 10 km söder om Jönköpings tätort ligger sidospår som förbinder 

industriområdet Torsvik med Trafikverkets järnvägsnät vid Månsarps driftplats (Måp). 
Även här finns anslutning till flera privata infrastrukturförvaltare. 

 

Järnvägsnätet indelas i följande växlingsområden: 

• Västerbrunn (anslutning Jöbg) 
• Munksjö (anslutning Jöbg) 

• Ljungarum (anslutning Jöbg) 
• Torsviks industriområdet (anslutning Måp) 

 

Jönköpings kommuns centrala sidospår 

 

Västerbrunnsområdet  

Munksjöområdet  

Ljungarumsområdet  
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Jönköpings kommun södra sidospår Torsvik 

 
 

 
Infrastrukturförvaltare 
Jönköpings kommun 551 89 Jönköping 
 

Samordningsansvar 
I grunden har Jönköpings kommun samordningsansvar. Vid växling och A-skydd faller 

dock samordningsansvaret på de inblandade verksamheterna enligt kapacitetsplanen.  
 

Kontaktfunktioner 
Ansvariga funktioner hos infrastrukturförvaltare, spårentreprenör, järnvägsföretag 
finns i en lista på sista sidan.  

 

Största tillåtna hastighet 
Den största tillåtna hastighet (Sth) inom spåranläggningen är halv siktfart, 30 km/h.  
Om inget annat skyltas eller anges via order till tillsyningsman. 

Vid passage av plankorsningar skall sth alltid sänkas till sth 10 km/t  
Infrastrukturförvaltaren är ansvarig att delge personal i säkerhetstjänst om nedsatt 
hastighet som ej är utmärkt med hastighetstavlor eller skyltar. 

 
 

 
 

Torviksområdet  
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Största tillåtna axellast 
Den största tillåtna axellasten inom spåranläggningen är 22,5 ton. 

Minsta kurvradie 
Den minsta kurvradien inom spåranläggningen är 150 meter. 

Farligt Gods 
Farligt gods, får ej förekomma på anläggningen i nuläget. 
Krav på att RID-S bestämmelserna följs om behov skulle uppstå. 

Infrastrukturförvaltaren skall kontaktas. 
 

Ofarbart spår eller spår i försvagat skick  
Den som upptäcker ett fel på infrastrukturen som gör det ofarbart skall genast 
underrätta spårentreprenören enligt telefonlistan. Spårentreprenören ansvarar för att 
informera infrastrukturförvaltaren.  

 
Åtgärder vid olyckor, tillbud eller andra avvikelser 

Vid tillbud eller olycka ska Infranords olycksberedskap larmas. Olycksplatsansvarig 
(OPA) skickas då till platsen. Infranord larmar Jönköpings kommun. Jönköpings 
kommuns skall informera berörda järnvägsföretag. 

Vid anmälningspliktig olycka eller tillbud enligt TSFS 2011:86, skall Jönköpings 
kommun omedelbart anmäla olyckan/tillbudet till Transportstyrelsen på i första hand 

tfn 0771-510920 och i andra hand 0746-463185.  
 
Material och annan egendom som antas vara av betydelse för undersökning av 

inträffad olycka får inte rubbas utan röjningsmedgivande från de undersökande 
parterna. Detta gäller inte om så krävs för att rädda liv, släcka bränder eller stoppa 

miljöfarligt utsläpp. Inblandat järnvägsföretag eller spårentreprenör ska lämna 
röjningsmedgivande till angiven funktion hos infrastrukturförvaltaren, som i sin tur 
lämnar röjningstillstånd till utföraren. Alla olyckor och tillbud som klassas som större 

skall utredas av infrastrukturförvaltaren. 
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Arbete och skydd i spårmiljön 
 
 

Säkerhetszon för trafikerat spår 
Längs varje spår skall det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten för 
spårtrafiken. I samband med arbeten m.m. tillämpas en säkerhetszon. 

Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Upplag av lösa föremål 
Inga upplag får förekomma inom säkerhetszonen. 

 
Arbete i spår 
Ett arbete kan dels vara av den arten att det krävs avstängning av spår (A-skydd), 

dels vara sådant att det kan fortgå när spåret trafikeras. 
 

Arbete som inte kräver avstängning av spår 
Arbeten som ska ha tågvarning istället för avstängt spår, regleras i Trafikverkets 
TDOK 2016:0289, som gäller för alla aktörer. 

 
 

A-skydd 

 
Funktion för upplysning om växling och A-skydd 

Jönköpings kommun har sedan 2011-04-01 funktionen Kapacitetsansvarig. Som 
upplyser om pågående växling eller A-skydd. Överenskommelser mellan växlingar, 

eller samråd mellan växling och A-skydd ska göras enligt nedan: 
 
Kapacitetsplan 

Jönköpings kommun ger ut en kapacitetsplan där beviljad kapacitet per 
växlingsområde beskrivs. Tillträdande verksamhet ska alltid söka överenskommelse 

eller samråd enligt prioriteringsordningen i kapacitetsplanen. 
Kapacitetsansvarig upplyser endast den tillträdande verksamheten om pågående 
växlingar eller A-skydd. 
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Planering och upprättande av A-skydd  
Planering av A-skydd ska ske i god tid på följande sätt: Spårentreprenören planerar 

arbetet i så god tid som möjligt tillsammans med de järnvägsföretag som begärt 
kapacitet, så att järnvägsföretagens verksamhet störs på minsta möjliga sätt. 

Förplanering behöver ej ske vid akuta fel, snöröjning m.m. 
 
När ett A-skydd är planerat, ska en avstämning ske med de järnvägsföretag som 

begärt kapacitet strax innan arbetet ska påbörjas, så att eventuella samråd 
upprättas. 

Startillstånd ges via den Kapacitetsansvarig funktion som finns upprättad. 
Tillträdande verksamhet får även via Kapacitetsansvarig, information om pågående 
växlingar eller A-skydd.  

 
Akut felavhjälpning 

Om andra järnvägsföretagen ej går att nå, får akut felavhjälpning genomföras ändå 
för att upprätthålla anläggningens status om åtgärder enligt nedan vidtas: 
 

Torsvik 
Hindertavla sätts upp vid gränspunkten till Trafikverkets spår. Närvarospårledningen 

som finns innanför mellansignal 24 på Månsarp driftplats kortsluts. Det förhindrar att 
ltkl i Måp kan lägga växlingsväg in till Jönköpings kommuns spår. Ltkl Måp kontaktas 

och informeras. Om Månsarp är obevakat kontaktas tågledaren i Malmö. 
 
Ljungarum 

Hindertavla sätts upp vid gränspunkt till Trafikverkets spår. Trafikverkets växel 9a 
klovas så att växling ej kan nå Jö kommuns spår. Tkl Jögb informeras. 

 
Munksjö 
Hindertavla sätts upp vid gränspunkt till Trafikverkets spår. Trafikerkets växel 3a 

klovas så att växling ej kan nå Jönköpings kommuns spår. Tkl Jögb informeras. 
 

Västerbrunn 
Hindertavla sätts upp vid gränspunkt till Trafikverkets spår. Trafikverkets växel 6a 
klovas så att växling ej kan nå Jö kommuns spår. Tkl Jögb informeras. 

 
Tillsyningsman A-skydds skyldigheter 

Hindertavlor ska placeras så att de är synliga 200 meter från arbetsplatsen. På 
Torsvikspåret km 0 – km 6 gäller dock att hindertavla ska placeras på så att den är 
synlig 400 m från arbetsplatsen för växling som kommer från Månsarp. 
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Plankorsningar 
Vid samtliga plankorsningar ska skydd anordnas enligt nedan. Sth är max 10 km/h på 

vid samtliga plankorsningar. Vid start av ljud/ljusanläggning nedan ska 
tillsyningsmannen för växlingen manövrera lokalställare med fyrkantsnyckel. 

Plankorsningar Västerbrunn Åtgärd  Anm 
Bangårdsgatan  Ljud/ljusanl  Manuellt 
Herkulesvägen  Ljud/ljusanl  Manuellt 

Gnejsvägen   Vakt går före 
Granitvägen  Vakt går före 

 
Plankorsningar Munksjö Åtgärd  Anm 
Kämpevägen  Ljud/ljusanl  Manuellt  

Skeppsbrogatan  Vakt går före  
GC-vägar 2 st  Sth 10  Tavla saknas 

 
Vägkorsningar Ljungarum Åtgärd  Anm 

Barnhemsgatan  Vakt går före 
Grossistgatan  Vakt går före 
Infart utb-centrum   Vakt går före Kryssmärke saknas 

Kabelvägen   Vakt går före 
Infart Schenker  Vakt går före Kryssmärke saknas 

 
Vägkorsningar Torsvik Åtgärd  Anm 
Kastanjevägen  Sth 10  Tavla saknas 

Möbelvägen södra  Ljud/ljus  Manuellt 
Möbelvägen norra  Ljud/ljus  Manuellt   

Byråvägen   Vakt går före 
Soffvägen   Vakt går före 
Skogsväg på utdragsspår Grind  Stängs vid växling 

Åkeranslutning 6/270 
Vid passage av område där vägtrafik förekommer 
Vid växling på nedsänkt spår på område, där vägtrafik förekommer ska vakt gå före 
växlingssättet och varna trafikanter med utvecklad röd signalflagga (rött sken från 

handsignallykta). 
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Växling 
 
Kapacitetsplan 
De järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med Jönköpings kommun, har tillstånd 
att växla enligt gällande kapacitetsplan. Tillträdande verksamhet ska alltid söka 

överenskommelse eller samråd enligt prioriteringsordningen i kapacitetsplanen. 
Startillstånd ges via den Kapacitetsansvarig funktion som finns upprättad. 

Tillträdande verksamhet får även via Kapacitetsansvarig, information om pågående 
växlingar eller A-skydd.  

 

Planering och start av planenlig växling  
Starttillstånd ges av funktionen Kapacitetsansvarig, dit tillsyningsmannen för 

växlingen ringer. Efter avslutad växling, tar tillsyningsmannen för växlingen kontakt 
med den Kapacitetsansvarige. Antingen då växling lämnat området, eller parkerats 

och förstängts. Information om avslut ska också ske till andra 
järnvägsföretag/spårentreprenör om överenskommelse om detta gjorts. 
 

Planering och start av tillkommande växling 
Planering av växling som ej följer kapacitetsplanen, ska ske i god tid på följande sätt: 

Järnvägsföretaget planerar växlingen i så god tid som möjligt tillsammans med de 
verksamheter som begärt kapacitet, så att dessas verksamhet störs på minsta 
möjliga sätt.  

 
När en tillkommande växling är planerad, ska en avstämning ske med de 

verksamheter som begärt kapacitet strax innan växlingen ska påbörjas, så att 
eventuella överenskommelser och samråd upprättas. 
Starttillstånd från den Kapacitetsansvarige skall inhämtas innan växling får påbörjas. 

Kapacitetsansvarig upplyser även om andra förekommande verksamheter som ej 
funnits med i kapacitetsplanen skulle förekomma. 

 
Samråd och överenskommelser 
Samråd och överenskommelser behövs endast inom varje växlingsområde. 

 
Säkrande av uppställda fordon 

Vid uppställning av fordon ska det alltid säkerställas att fordonen inte kommer i 
rullning. Detta sker enligt järnvägsföretagens säkerhetsbestämmelser. I övrigt gäller 

de regler i Trafikverkets TDOK 2015:0309 TTJ modul 20. 
Skall vagnar lämnas kvar, skall Järnvägsföretaget meddela Kapacitetsansvarig om att 
detta skett. 

 
Uppställning av tunga spårgående arbetsredskap 

Arbetsredskap med spårföljare skall förstängas med låst vagnförstängare, låsbara 
bromsskor, kedjas fast eller låsas i rälsen. Fordon eller spårbundet arbetsredskap som 
tillfälligt lämnas utan tillsyn på spår skall säkras mot rullning genom att 

manöverorgan för parkeringsbroms säkras så att det inte kan manövreras av 
obehörig.  
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Lutningsförhållanden  
 
Munksjö 

 
Spårstäcka Största Lutningsförhållanden 

Kmp 0-Kämpevägen  10,5 ‰ mot Kämpevägen 

Mellan Kämpevägen och Skeppsbrogatan 0 ‰ 

Från Skeppsbrogatan till Kmp 0,6 9,0 ‰ mot kmp 0,6 

Kmp 0,6 – Bro över Tabergsån 6,8 ‰ mot Godsbangården 

Bro över Tabergsån – Grind Munksjö 2,4 ‰ mot grind 

Västerbrunn 

 
Spårstäcka Största Lutningsförhållanden 

Kmp 0 - Bangårdsgatan  5,6 ‰ mot Bangårdsgatan 

Bangårdsgatan till gräns Shell 2,2 ‰ mot Bangårdsgatan 

Bangårdsgatan till växel 4  8,7 ‰ mot Bangårdsgatan 

Mellan växel 4 och växel 7 0 ‰  

 

Ljungarum 

 

Spårstäcka Största Lutningsförhållanden 

Kmp 0 - Barnhemsgatan.  4,3 ‰ mot Barnhemsgatan 

Barnhemsgatan – kmp 0,6 11 ‰ mot Barnhemsgatan,  

17 ‰ mot kmp 0,6  

Kmp 0.6 - kmp 2 21,2 ‰ mot kmp 0,6 

Kmp 2 till gräns mot Fläkt Woods 13,3 ‰ mot Fläkt Woods 

Torsvik 

 

Spårstäcka Största Lutningsförhållanden 

Kmp 0 - ca km 1.2 14,5 ‰ mot Månsarp 

Kmp 1.2 – Torsviks indomr Lite upp och ned, men som mest 

14,5 ‰ mot Torsviks 
industriområde 

Vx 12 – IKEA 008/405 2 ‰ mot gräns IKEA 

Vx 1 – Electrolux bangård 10,7 ‰ mot gräns Electrolux 

Vx 5 – stoppbock vid Elgiganten 10.25 ‰ mot stoppbock. 

Bangård spår 1 och 2 0,88 ‰ mot bangårdsmitt 
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Parkeringsspår 
 
Parkeringsspår 
Parkering av fordon får ej ske på Jönköpings kommuns spår med följande undantag: 

• Munksjö, vid frilast efter Kämpevägen. 
 

Om fordon behöver parkeras på annan plats ska först överenskommelse skett med 
andra som begärt kapacitet inom respektive växlingsområde.  
Samt informera den Kapacitetsansvarige om vart fordon parkerats eller ställts upp. 

Informations skall även lämnas till Infrastrukturförvaltaren. 

 

Signalinstruktion 
 
Signalinstruktionen gäller trafik och växlingsrörelse på Jönköping kommuns 
järnvägsnät. 

Hindertavla 

Hindertavla placeras i det spår som den gäller för. 

 
 

Betydelse: ”stopp” 
 

Hastighetstavla 

Hastighetstavla anger dels början och slutet av sträcka där hastighetsnedsättning 
med tavlor gäller i km/h. 

 

 
 

 
 

 

 

Betydelse: Högsta Sth 30 km/h 
 

 

 

 

30 
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Spåranläggningsgränstavla 

Anger platsen för gränsen mellan två infrastrukturförvaltare. Tavlan placeras längs 
med spåret så att det framgår åt vilket håll respektive infrastrukturförvaltares område 

sträcker sig. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Upplysningstavla  
Tavlan upplyser trafikföretag och spårentreprenörer, att ta kontakt med 
Kapacitetsansvarig funktionen hos Jönköpings kommun. 

Tavlan finns placerad vid samtliga gränser, där Jönköpings kommun är 
infrastrukturförvaltare. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Anger platsen för 

gränsen mellan två 
infrastrukturförvaltare. 

 
 

 

 
 

 
 

Upplysningstavla för 
gränsen till Jönköpings 

Kommuns 

spåranläggning. 
Anger nummer till 

Kapacitetsansvarig. 
 

Jönköpings 

Kommuns  
spåranläggnin

g 

Privat 

spåranläggning 
 

VID TRAFIKERING OCH ARBETE PÅ 

JÖNKÖPINGS KOMMUNS SPÅR 

RING 

036-124612 

 
JÖNKÖPINGS KOMMUN 
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Torsvik 

 
Se bifogad fil. 
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Telefonnummer 
 

Infrastrukturförvaltaren Jönköpings kommun 
Funktion Namn Telefonnummer 

Verksamhetschef  
Jönköpings kommun 

Mathias Johansson 036–105462 

Infrastrukturförvaltare Tobias Rudberg 036-105316 

Trafiksäkerhet 
Sweco Rail AB 

Stefan Åhman 0708-212011 
010-4846329 

Larm vid olycka eller 

tillbud 

Infranords 

olycksberedskap 

010-1212110 

 
Trafikledning/Kapacitetsansvarig 
Funktion Namn Telefonnummer 

Kapacitetsansvarig SOS-alarm 036–124612 

 

Spårunderhåll 
Funktion Namn Telefonnummer 

Spårentreprenör 

Platschef 

Torbjörn Annell 010-1212623 

Spårentreprenör 

Arbetsledning 

Tommy Berglund 070-7247448 

010-1217007 

Spårentreprenör 
Teknik/Besiktning 

Tommy Berglund 070–7247448 

Robin Thomasson 070-7247465 

Felanmälan 

infrastruktur 

Infranord AB 

 

010-1212110 

 

Järnvägsföretag 
Funktion Namn Telefonnummer 

Green Cargo 05-18 
vardagar 

Vagnupptagaren Jö  010–455 62 60 

Green Cargo andra 

tider 

 070–30 40 467 

 

 


