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Bane NOR Transport
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Endrede styringsdokumenter og oppslagsdokumenter for førere, HSV/LSV,
operatør av skinne-/veimaskin
Nye og oppdaterte oppslagsdokumenter i Netpublicator
Følgende er oppdatert i mappen «Sirkulærer»:
•
•

Oppdatert «offline»-versjon av SJN. Nyeste versjon vil du alltid finne her.
Oppdatert oversikt over telefonnumre i SJN 1.3 (uten passordmur).

Følgende er oppdatert i mappen «Fører» i Netpublicator:
•
•
•

Oppdatert «offline»-versjon av ATC-håndboken. Nyeste versjon vil du alltid finne her.
Oppdatert LTR17 hjulskadekatalog
Ny LTR17 veiledning for innrapportering av hjulskade

Endrede styringsdokumenter
Alle Bane NORs styrende dokumenter har blitt oppdatert iht. ny mal og struktur. Noen av dem har også
fått endret innhold. Tabellen under gir en oversikt over endringer som er verdt å merke i dokumenter som
gjelder funksjonene fører, HSV/LSV og operatør skinne-/veimaskin.

STY-

Tittel

Endring

605086

Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og
lokal sikkerhetsvakt (LSV) prosedyre
Hovedsikkerhetsvakt og lokal
sikkerhetsvakt - instruks

Ingen vesentlige endringer i innhold.

600984

601050

Sikkert arbeid i og ved Bane
NOR sin infrastruktur prosedyre

602545

Personlig sikkerhet ved befaring
ved spor - instruks

601504
600994

Sikker jobb analyse - instruks
Bruk av skinne-/veimaskin for
arbeid i og ved Bane NORs
infrastruktur - instruks

Krav til standard for kommunikasjon mellom
HSV og LSV er gjort tydeligere. Krav om
togradio mellom HSV og LSV når man ikke står
ansikt til ansikt.
Krav til oppstartsmøte er strammet inn. Krav om
elsikkerhet er ytterligere tydeliggjort. Presisering
av at alt arbeid som grenser inn mot trafikkert
spor er omfattet av prosedyren
Endringer i godkjennelsestiden før
repetisjonskurs. Det er laget et eget elæringskurs for repetisjon en gang årlig.
Entreprenør kan bruke egen app for SJA.
Tatt inn krav om at skinne-/veimaskin ikke skal
hensettes under spenningssatt KL. Presiseringer
i kompetansekrav.

Dokumentene er lagt inn i Netpublicator samt på Leverandørinfo under mappen «Sikkert arbeid».
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Opphevelse av sirkulære
TU-sirk. 11-2019 oppheves.

Spørsmål kan i første omgang rettes til drops@banenor.no, som besvarer eller viderefordeler ut fra
behov.

Rune A. Eriksen
Avdelingsdirektør
Transport

