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1 Förkortningar 

 

brax bromsaxel 

brtal bromstal 

Banchefen chefen för banavdelningen  

C FVB Chefen för förvaltningsavdelningen 

Maskinchefen Chefen för maskinavdelningen  

Trafikchefen Chefen för trafikavdelningen 

hatavla hastighetstavla 

hpl hållplats 

lax lastaxel 

lp lastplats 

lokps lokpersonal 

plk plankorsning 

sth största tillåtna hastighet uttryckt i km/h 

tpl trafikplats 

tsm tillsyningsman 

vsk vägskyddsanläggning 

vx växel 

 

 

2 Indelning banan 

 

Banan Hela spåranläggningen inklusive signalanläggningar.  

Hållplats En plats på banan utan växel som är avsedd för resandes av- och påstig-

ning. 

Lastplats En plats på banan med växel, eventuellt även avsedd för resandes av- och 

påstigning.  

Trafikplats Gemensam term för lastplats och hållplats.  
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3 Spår 

Sidospår Samtliga spår. 

 

4 Växlar m.m. 

Hinderfrihetspunkt Den punkt vid en växel eller spårkorsning som anger hur nära växeln el-

ler spårkorsningen ett fordon får finnas utan att inkräkta på det fria rum-

met för det anslutande eller korsande spåret. 

Högerläge Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till det högra spåret. 

Kurvläge Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till växelns kurvspår 

eller det mest krökta spåret. 

Låst växel En växel som är låst med ett hänglås.  

Medväxel Växel betraktad i den riktning som leder från två spår till ett gemensamt 

spår. 

Motväxel Växel betraktad i den riktning som leder från ett spår till två andra spår. 

Normalläge  

[för växel eller spår-

spärr] 

Ett på förhand bestämt läge för en växel eller en spårspärr, även kallat 

plusläge. 

Omlagt läge  

[för växel eller spår-

spärr] 

Det läge för en växel eller en spårspärr som inte är normalläget, även 

kallat minusläge. 

Rakläge Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till växelns rakspår 

eller det minst krökta spåret. 

Vänsterläge Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till det vänstra spå-

ret. 

Övervakad växel En växel, där en vakt är placerad för att t.ex. förhindra omläggning.  
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5 Banan övrigt 

MfMJ 101 Tillägg till Tra-

fiksäkerhetsinstruktionen 

(MfMJ Säo).  

Föreskrift rörande banans indelning, banans största tillåtna has-

tighet, vissa signalers placering m.m. samt vissa tillägg till och un-

dantag till denna Trafiksäkerhetsinstruktion 

Plankorsning Korsning i samma plan mellan spår på egen banvall och en väg 

(enligt vägtrafiklagstiftningen) 

Vägvakt Person som bevakar en plankorsning med förenklad bevakning. 

 

6 Fordon m.m.  

Arbetsredskap Maskin eller redskap som inte är klassat som spårfordon.  

Bromsaxel Bromsad lastaxel. 

Bromstal Det tal som anger antalet bromsaxlar i procent av antalet lastaxlar. 

Dragfordon Växlingsfordon med egen framdrivningsutrustning.  

Fordon Kortbeteckning för spårfordon. 

Småfordon Andra fordon än växlingsfordon.  

Spårfordon Spårgående anordning som uppfyller fastställda krav. 

Anm. En fordonsenhet som består av fast sammankopplade delar, t.ex. 

ånglok och tender, betraktas som endast ett spårfordon. 

Verksamt drag-

fordon 

Dragfordon som framförs med den egna framdrivningsutrustningen. 

Växlingsfordon Fordon med för järnvägen normala stöt- och draganordningar. 

Växlingssätt Ett eller flera sammankopplade fordon som framförs vid växling.  

 

7 Rörelseformer; hastigheter 

Banans största 

tillåtna hastighet 

(banans sth) 

Den största tillåtna hastigheten som kan förekomma på MfMJ:s bana el-

ler del av den enligt föreskrifter i MfMJ 101.  

Gällande största 

tillåtna hastighet 

(gällande sth) 

Den största tillåtna hastighet som för tillfället gäller för ett växlingssätt. 
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Halv siktfart Hastighet som är anpassad så att rörelsen kan stanna inom halva 

siktsträckan och i vissa fall före växlar m.m.  

Hel siktfart Hastighet som är anpassad så att rörelsen kan stanna inom siktsträckan.  

Permanent has-

tighetsnedsätt-

ning 

Permanent begränsning av hastigheten till en nivå som är lägre än ba-

nans sth och som gäller på ett spåravsnitt. 

Siktrörelse Rörelseform som innebär att hastigheten måste anpassas till siktsträckan 

m.m.  

Tillfällig hastig-

hetsnedsättning 

Tillfällig begränsning av hastigheten till en nivå som är lägre än banans 

sth och som gäller på ett spåravsnitt. 

 

Växlingssättets 

största tillåtna 

hastighet (väx-

lingssättets sth) 

Den största tillåtna hastighet som gäller för växlingssätt. 

Anm. Här avses hastighetsbegränsningar som bestäms av växlingssättets 

sammansättning, etc. 

 

8 Trafikverksamhet 

Rangering Moment vid växling som innebär att ett växlingssätt styckas upp och att 

en eller flera vagnar kopplas samman till nya växlingssätt. 

Rundgång Moment vid växling som innebär att flytta dragfordon till andra ändan av 

växlingssättet. 

Trafikverksamhet Verksamhet som innebär att banan disponeras för framförande av spår-

fordon eller för ett ändamål som förhindrar eller inskränker rörelser med 

spårfordon. 

Anm. Trafikverksamhet hos MfMJ är växling.  

Växling Förflyttning av fordon på sidospår. 

 

9 Personal m.m.  

Biträdesförare Person som manövrerar ett annat dragfordon än det främsta. 

Bromsare Person som ansvarar för manövrering av en handbroms i ett växlingssätt. 

Förarbiträde Person som biträder föraren vid framförandet av dragfordonet. 
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Förare Person som ansvarar för framförandet av ett dragfordon eller småfordon. 

Anm. Om det finns mer än ett bemannat dragfordon i växlingssättet finns 

föraren på det främsta dragfordonet. 

Lokpersonal  Föraren och förarbiträdet på dragfordon. 

Resande Personer som medföljer ett växlingssätt, utom MfMJ:s personal. 

Signalgivare  

[vid växling] 

Person som vid växling ger eller repeterar signaler till lokpersonalen. 

Växlingsledare Person som deltar i och ansvarar för genomförandet av en växling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


