
  

Att vistas i spår



  

Villkor för tillträde

Järnvägslagen: Du måste ha tillstånd från 
infrastrukturförvaltaren eller ett järnvägsföretag

(om inte område som är upplåtet för 
allmänheten dvs övergångar m m).

Utan tillstånd: Böter.



  

Vad är spårområde?

Spår + 2,2 m utanför. Kan vara större om 
markerat med staket e d



  

 

Besökare (obehöriga) ska åtföljas av en ledsagare 
med behörighet.

Minimera vistelsen i spårområdet - var inte där om 
du inte måste.

Du bör inte vara ensam, men om du måste, tala 
om för någon innan du beträder spårområdet.



  

Säkerhetsbedömning

Innan en person får vistas i spårområdet skall det 
genomföras en säkerhetsbedömning. Den innebär 
att man tar reda på:

● största tillåtna hastighet (sth) på de aktuella 
spåren.

● utrymningstid och utrymningsväg ur spårområdet. 
● behövlig minsta siktsträcka, åt båda håll



  

Utrymmningstid

● den faktiska utrymningstiden, som beräknas från det 
ögonblick då annalkande fordon kan upptäckas och fram 
till dess samtliga personer har lämnat spårområdet; den 
skall vara minst 10 sekunder.

● säkerhetsmarginal (”snubbeltid”) på minst 10 sekunder.
● om fler än tre personer ingår i gruppen, ska både 

faktiska utrymmningstiden och snubbeltiden förlängas 
enligt uppskattning av den som gör 
säkerhetsbedömningen.



  

Ledsagning

Vid ledsagning av enstaka personer utförs 
säkerhetsbedömningen av ledsagaren.

Om flera personer ska ledsagas (t ex 
studiebesök), ska den som beslutar om besöket 
utse en person som ska göra 
säkerhetsbedömningen och finnas på plats vid 
ledsagningen



  

Klädsel

● EN 471 klass 3
● MBV på baksidan
● Inga lösa skor
● Inget som gör

att du kan fastna



  

Termer

●     Rörelseformer: växling, spärrfärd och tågfärd.
●     A-skydd (andra skyddstyper finns).
●     Tillsyningsman växling, A-skydd.
●     Huvudspår - sidospår.
●     Lastprofil - fria rummet - säkerhetszon.



  



  

Rörelseform Växling

Trafikverksamhet för att förflytta spårfordon:
● på sidospår
● på huvudspår på en bevakad driftplats
● på huvudspår omedelbart utanför en bevakad

driftplats, i samband med växling på driftplatsen
● på huvudspår på linjen eller på en obevakad driftplats, 

vilket förutsätter att hela eller delar av ett tågsätt eller 
spärrfärdssätt används. I detta fall är trafikverksamheten 
växling underordnad den tågfärd eller spärrfärd som 
pågår.



  

Rörelseform Spärrfärd

● trafikverksamhet för rörelser med spårfordon i 
valfri riktning på en avspärrad bevaknings 
sträcka. I spärrfärden ingår också 
spärrfärdssättets utfart från och infart till 
angränsande driftplatser.



  

Rörelseform Tågfärd

● Trafikverksamhet för att framföra storfordon från 
en driftplats eller driftplatsdel till någon annan 
driftplats eller driftplatsdel.

● Tåg framföres som säkrad rörelse och ska ha 
en tidtabell



  

A-skydd

● Trafikverksamhet för att förhindra eller 
begränsa rörelser med spårfordon inom ett 
bestämt område.

● Anordnas t ex vid banarbete.
● (Finns även E-skydd , L-skydd, D-skydd och S-

skydd. )



  

Tillsyningsman (tsm)

Ansvarar för säkerheten vid trafikverksamheten.
● Tsm växling: person som deltar i och ansvarar 

för genomförandet av en växling.
● Tsm A-skydd: person som ansvarar för 

genomförandet av A-skyddet



  

Indelning av spår

● Huvudspår: spår som är avsett för säkrad 
rörelse.

● Sidospår: annat spår än huvudspår.
● Säkrad rörelse: rörelseform på huvudspår vid 

tågfärd eller spärrfärd. Förutsätter att färdvägen 
är iordningställd samt fri från trafikverksamheter 
och hinder



  

Lastprofil

Det utrymme i sid- och 
höjdled som ett 
järnvägsfordon har att 
hålla sig inom.



  

Fria rummet

Normalsektionen 
för fria rummet 
anger det 
utrymme utmed 
spåret, inom vilka 
fasta föremål med 
vissa undantag 
inte får förekomma



  

Säkerhetszon minst 2,2 m från 
rälens utsida



  

Signaler att kunna

●  Huvudsignaler: Ger fingervisning om att tåg väntas.
●  Rörlig och stillahållen stoppsignal
● Hindertavla
● Ploglyfttavla
● Hinderpåle
● Utrym spåret
● Ljudsignaler: Tåg kommer och Fara



  



  

Huvudsignaler

● Kan visa stopp (rött)
● Eller kör (grönt) i olika varianter 
● Alltid fasta sken.



  

Stoppsignaler

Stillahållen, dag Stillahållen, natt Rörlig, dag

Rörlig, natt Handsignal Handsignal



  

I och vid spåret

Hindertavla

Ploglyfttavla

Hinderpåle



  

Ljudsignaler

Tåg kommer

Fara



  

Utrym spåret

Gulsvart-rutig signalflagga eller lykta med gult sken 
förs flera gånger fram och åter över huvudet



  

Klämrisk i växlar



  

Legimitation

Trafikverket kräver att du ska kunna legitimera 
dig



  

Länkar

● Regelmoduler i Trafikbestämmelser för järnväg
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-s
akerhet/sakerhet-pa-jarnvag/trafikbestammelser-for-jarnvag--ttj/
regelmoduler-i-trafikbestammelser-for-jarnvag/

● Kursplan MBVU-10001
http://malmvagn.se/driftdok/sho.php?
id=1258&plan=10001.1.0.xml

● Presentation MBVU-20001-hela
http://malmvagn.se/driftdok/utbmtrl/MBVU-10001-hela.pdf

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/sakerhet-pa-jarnvag/trafikbestammelser-for-jarnvag--ttj/regelmoduler-i-trafikbestammelser-for-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/sakerhet-pa-jarnvag/trafikbestammelser-for-jarnvag--ttj/regelmoduler-i-trafikbestammelser-for-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/sakerhet-pa-jarnvag/trafikbestammelser-for-jarnvag--ttj/regelmoduler-i-trafikbestammelser-for-jarnvag/
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