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BVR 1602 - Linjeboken - underlag till
linjeboken, uppdatering och publicering
Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av
säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av
säkerhetstillstånd

Syfte
Rutinen vänder sig till den som genomför förändringar i Trafikverkets
järnvägsanläggning, som påverkar den operativa trafiken. Rutinen beskriver dels hur
man går tillväga för att få in dessa förändringar i underlag till linjeboken, dels den
praktiska arbetsgången från datafångst till externt publicerad uppdaterat underlag till
linjebok.

Omfattning
Underlag till linjeboken ges ut av Trafikverket, produceras och publiceras på
Trafikverkets hemsida och består av 8 ”böcker”, en för varje driftledningsområde:
Underlag till Malmös linjebok
Underlag till Göteborgs linjebok
Underlag till Hallsbergs linjebok
Underlag till Stockholms linjebok

Underlag till Norrköpings linjebok
Underlag till Gävles linjebok
Underlag till Ånges linjebok
Underlag till Bodens linjebok

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 2.0

Definitioner och förkortningar
BIS
UHjji
BASÄSkydd

Baninformationssystem
Underhåll, Järnvägssystem, Järnvägsdata, Indata
Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

Ansvar och kompetens
Mottagande och verifiering av uppgifter samt uppdatering av underlag till linjebok
hanteras av Trafikverkets linjeboksredaktör. Kompetenskrav för linjeboksredaktör:





God allmän järnvägsteknik
God kännedom om hur järnvägsanläggningen är uppbyggd
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office
Grundkurs i BIS
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Genomgången och godkänd utbildning i BASÄSkydd
Goda kunskaper om trafikledning
Goda kunskaper om kraven i TDOK 2015:0309 TTJ samt övriga styrande
dokument som påverkar innehåll och hantering av underlag till linjeboken

Förutsättningar
1 Behov av förändring i underlag till linjebok
Förändringar av underlaget till linjeboken kan vara väsentliga och permanenta
förändringar i järnvägens infrastruktur/anläggning som flytt av signaler och ändrade
hastigheter, men även förändrade trafikeringsförutsättningar för ett visst banavsnitt. I
gällande TDOK 2013:0240, Instruktioner för upprättande av och innehållet i linjeboken,
presenteras i detalj vad som ska finnas med i underlag till linjeboken.

Arbetsgång
1. Behov av
förändring i
underlag till
linjebok

2.3 Verifiera
uppgifter om
förändring
linjeboksredaktör
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2.6 Besluta om
utgivning av uppdaterat
underlag till linjebok
cUHjji

Övergripande arbetsflöde

2.1 Inlämna uppgifter
om förändring
uppgiftslämnare

2.4 Besluta om
uppdatering av
underlag till linjebok
cUHjji

2.7 Skicka uppdaterade
filer till webbstöd &
diariet
linjeboksredaktör

2.2 Ta emot uppgifter
om förändring
linjeboksredaktör

2.5 Genomföra
uppdatering av
underlag till linjebok
linjeboksredaktör

3. Slutresultat och
dokumentation
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2.1 Inlämna uppgifter om förändring
Uppgiftslämnare internt utgörs främst av Underhållsområden, Investering och Stora
Projekt. Externt kan också järnvägsföretag och andra infrastrukturförvaltare verka
som uppgiftslämnare avseende fordonsuppgifter eller anslutande järnvägsanläggningar.
För stöd vid uppgiftslämning finns stödjande TMALL 0681 Leverans – Underlag till
linjebok. Används annat underlag måste följande uppgifter alltid lämnas:






Typ av förändring
Sträcka/plats
Km-tal
Första giltighetsdatum (ibruktagning av anläggning) och/eller slopningsdatum
Namn och kontaktuppgifter till uppgiftslämnare

Förändringar måste ha inkommit verksamhetsbrevlådan linjeboken@trafikverket.se
senast 60 dagar innan förändringen börjar gälla. Försenad indata medför ökad

belastning i körordersystemet.

2.2 Ta emot uppgifter om förändring
Linjeboksredaktören tar emot och kontrollerar att informationen från uppgiftslämnare är
fullständig. Om uppgifterna är ofullständiga tar linjeboksredaktören kontakt med
uppgiftslämnaren för att be om kompletterande uppgifter.

2.3 Verifiera uppgifter om förändring
Linjeboksredaktören gör en bedömning om uppgifterna är tillämpliga att ta med i
underlag till linjeboken, kortare tidsbegränsade förändringar passar kanske bättre att
publicera i körordersystemet.
Återkoppling till uppgiftslämnare om/när förändringen väntas publiceras i underlag till
linjeboken.

2.4 Besluta om uppdatering av underlag till linjebok
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Sektionschef Järnvägsdata – indata beslutar om uppdatering.

2.5 Genomföra uppdatering av underlag till linjebok
Linjeboksredaktören sammanställer uppgifterna till underlag till linjeboken enligt
instruktionerna i TDOK 2013:0240.
Nyhetsbrev: En kort sammanställning över planerade ändringar i underlaget till
linjeböckerna kommande kalendermånad sammanställs i ett nyhetsbrev. Datum för
planerade utgivningar anges också i nyhetsbrevet. Publicering sker i slutet av varje
månad på underlag till linjebokens webbplats (www.trafikverket.se/linjeboken) samt
genom elektroniska utskick till prenumeranter.
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2.6 Besluta om utgivning av uppdaterat underlag till linjebok
Sektionschef Järnvägsdata – indata beslutar om utgivning.

2.7 Skicka uppdaterade filer till webbstöd och diariet
Uppdaterade filer skickas till Webbstöd drygt 3 veckor innan ”gällande datum”.
Webbstöd publicerar på webbplatsen (www.trafikverket.se/Linjeboken) ”kommande
versionsändring” ca 3 veckor innan de blir gällande.
För arkivering och sökbarhet/åtkomst av tidigare utgåvor skickas uppdaterade filer också
till diariet.

3 Slutresultat och dokumentation
Slutresultat är ett uppdaterat och aktuell underlag till linjebok publicerat på
Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/Linjeboken

Relaterade dokument



TDOK 2013:0240 Instruktioner för upprättande av och innehållet i linjeboken
TMALL 0681 Leverans – Underlag till linjebok
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Versionslogg
Fastställd version

Dokumentdatum
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Version 1.0
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2.0

2016-02-18

Jimmy Håkman, UHjji
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3.0

2016-11-10

Ändrade referenser
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Trafikverket.
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