Versjon 20190804

Kontrakt og sikkerhetsregler dresinsykling Valdresbanen

Dato:

Ant. tandemdresin:
Ant. singeldresin:

Fylke(r):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

(450,- pr stk)
(350,- pr stk)

Antall voksne:
Ant. barn:

Alle deltagere på dresintur skal lese gjennom og forstå instruksjonshåndboken og dette dokument.
Dresinsyklingen foregår mellom Dokka og Hov. (Det er ikke tunnel på strekket).
Det er strengt forbudt å bære dresinene over sporbrudd på Hov og fortsette sørover mot Fall og Eina!
Ved skader eller arbeid i sporet vil dette være varslet med skilting og/eller fysisk sperre. Shell er informert hvis sporet er
sperret mellom Dokka og Hov
Hjelm er påbudt for dresinfører og passasjer(er)
Under fart skal dresinfører og passasjer sitte på setet/benken. Det er forbudt å stå, sitte eller sykle på dresin med ryggen
mot fartsretningen!
Bruk av dresin i ruspåvirket tilstand er forbudt.
Høyeste tillatte hastighet er 10-12 km/t(joggefart). Avsporing i høy hastighet kan medføre alvorlige person- og
materiellskader.
Dresinhjulene kan medføre klemfare. Hold ben og armer unna hjulene.
Avstand til forankjørende skal være minimum 30 meter. Sammenstøt dresin-dresin vil gi enorm kraftoverføring rett opp
i ryggraden og deretter avspore dresinene.
Benytt signaler til bakenforkjørende og møtende: Arm rett ut til siden = STOPP! Vifte med arm opp og ned = JEG
BREMSER!
Hold øye med at det ikke ligger stein, grove kvister o.l. på skinnen foran dresinen. Det kan forårsake avsporing.
Legg ikke stein, kvister og lignende under dresinhjulene når dresinen forlates på sporet. Løft forhjul ned på siden av
skinnen, eller sett en kraftig kjepp gjennom hjulet, eller benytt låsanordning på de dresinene som har dette.
Løft dresinen helt vekk fra sporet ved lengre opphold underveis.
Ved kjøring i nedoverbakke må det has god kontroll på hastigheten. Bruk bremsen og øk avstanden mellom dresinene til
30-50 meter. Hold øye med forankjørende.
Du skal alltid klare å stoppe for møtende dresiner! Bli enig om hvilket part det er hensiktsmessig at løfter til side, og
hjelp hverandre.
Bruer, planoverganger, underganger og elveløp skal passeres i gangfart.
De mest trafikkerte planovergangene – ved Fluberg bro og fv. 130 rett før Hov stasjon – er fylt opp med pukk for å
stoppe dresinen rett foran, og her skal man gå av og leie dresinen over den asfalterte veien; disse er skiltet.
Sporveksler og sporkryss passeres til fots. Dresinens flenshjul (venstre side) skyves/løftes over.
Fluberg stasjon er i privat eie og bolig. Stopp derfor ikke her og respekter privatlivets fred.
Bruk av åpen ild i eller ved siden av sporet er ikke tillatt uansett værforhold. Telting eller annen overnatting utenfor
jernbanegjerdet avtales med den enkelte grunneier. Avfall, tom-emballasje mv. fra turen tas med, og kastes i
søppeldunker på endestasjonene (Dokka og/eller Hov Stasjon).
Hov Stasjon er endestasjon. Kjør dresinen forbi selve stasjonsbygningen og snu dresinen på grusplassen hvor sporet
stopper ved svillen. På Hov Stasjon kan du benytte stasjonens verneverdige utedo, parkeringsplasser, søppelkasser og en
liten rasteplass med utsikt over Randsfjorden på stasjonens opprinnelige parkeringsplass (parkering kun for
ansatte/beboere på denne).
Hov Stasjon er et kulturminne under restaurering og det kan være farlig å gå på perrongen langs hovedbygningen. Bruk
hjelm i dette området. Hov Stasjon er også privat bolig; vis hensyn.
Utlånsstedene (Shell Dokka og Hov Stasjon), AS Valdresbanen , Nye Valdresbanen, Jernbaneverket, Bane NOR og
ROM Eiendom har intet erstatningsansvar ved uhell med person- og materiellskader som bruk av dresin måtte medføre.

ERKLÆRING
Jeg bekrefter at alle i reisefølget på dresin har lest sikkerhetsreglene (pkt. 1-24) og fått lest og forstått
instruksjonsboken i bruk av dresin.
Navn SIGN: _____________________________________

Mobilnummer: _________________

Navn BLOKK:___________________________________:
Utlevert?
Antall
Tilbakelevert?
Utlevert?
Nøkler:
Refleksvester:
Nr på nøkkel/dresin:
Kurver:
Seter:
Førstehjelpspakker:
(1 pr dresin)
Hjelmer:

Antall

Tilbakelevert?

NB! Du besøker et kulturminne; Ikke fjern gamle skilter, gjenstander, e.l. langs Valdresbanen. - God tur!
NYTTIGE TELEFONNR.:
Shell Dokka 61 11 03 75 - Hov Stasjon 941 55 734 - Brann 110 - Politi 02800 - Politi Nød 112 - Ambulanse 113

AS Valdresbanen – www.valdresbanen.no

