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Sammanfattning 

Syftet med arbetet/rapporten är att identifiera faktorer och tillvägagångssätt som bidrar 

till att minska antalet personpåkörningar med koppling till järnvägstrafik samt skapa 

rutiner som förbättrar arbetsmiljön för räddnings/insatspersonal som ska arbeta i 

spårmiljö. Arbetet syftar även till att förkorta tiden för trafikstopp genom säkra rutiner 

för begäran och hävning av trafikåtgärd. Delarna av rapporten som rör metodik är 

framtagna i samråd med Trafikverket och ska ses som nationella rutiner. Metodiken 

som beskrivs ska användas såväl som vid misstanke om obehörig i spårområdet som vid 

konstaterad olycka. Delarna av rapporten som handlar om samverkan och utbildning är 

mer riktade mot regional nivå. Beroende på hur samverkan mellan organisationerna ser 

ut i de olika regionerna får respektive organisation hitta sin form för delaktighet i arbetet 

kring insatser i spårmiljö.  

Projektrapporten har tagits fram av en projektgrupp med representanter från berörda 

verksamhetsområde. I projektgruppen har följande personer ingått:  

Henrik Hagström, Polismyndigheten, Pernilla Oscarsson, Trafikverket, Stefan 

Björkqvist, Trafikverket, Björn Skoglund, SOS Alarm, Carina Ekdahl-Hallqvist, 

AKSM/RSPE Region Skåne, Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköpings kommun. 

 

    

 

 

Henrik Hagström 

Projektledare 
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1. Metodik  

1.1 Larmförfarande 

Information kring att det är någon obehörig inom spårområde kan inkomma på olika sätt 

och till olika mottagare beroende på vem som observerat eller fått kännedom om detta.  

 

När någon ur allmänheten uppmärksammar att det är någon som rör sig i närheten av 

spårområdet är det vanligaste att man ringer 112.  

 

I de fall en lokförare uppmärksammar någon obehörig i eller i närheten av spårområdet, 

eller då en kamera larmar om detsamma, kontaktar lokföraren eller kameralarm-

mottagaren trafikledningscentralen. En tågklarerare1 tar emot informationen och 

bedömer denna och vidtar därefter lämplig åtgärd. Trafikcentralen ska larma 112 om 

man misstänker att det är en suicidal person som misstänks finnas kvar invid spår-

området. I övriga fall larmas polis. 

 

Information om obehörig inom spårområde eller misstanke om obehörig inom eller i 

närheten av spårområde kan också komma till polisens kännedom på olika sätt. Då 

polisen får kännedom om detta kontaktar LC-operatören1 trafikverkets ledningscentral 

och begär lämplig trafikåtgärd, samt larmar övriga aktörer via 112. 

 

Vid konstaterad olycka i spårmiljö är det i grunden samma förfaringssätt som ovan 

beskrivs. 

1.2 Trafikåtgärd 

Polis, räddningstjänst och ambulans kan begära tre olika typer av trafikåtgärder vi en 

insats i spårområdet; Trafikstopp, Siktfart eller Krypfart. SOS alarm kan begära trafik-

åtgärd enligt uppdrag av räddningstjänst eller ambulans, men SOS alarm kan inte häva 

trafikåtgärd på uppdrag av annan organisation.  

 

Begära trafikåtgärd 

De olika insatsorganisationerna ska själva var för sig kontakta trafikcentralen och 

begära och få bekräftat den trafikåtgärd de önskar.  

De olika insatsorganisationerna måste vid användandet av en trafikåtgärd ha en tydlig 

kommunikation mellan sig så att det inte uppstår missförstånd avseende trafikåtgärden. 

 

 

 

                                                 
1 LC-operatör: Operatören på polisens Regionledningscentral 
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Häva trafikåtgärd 

När arbetsinsatsen är klar ska respektive insatsorganisation som har begärt trafikåtgärd 

häva sin egen trafikåtgärd och verifiera att de har lämnat spårområdet. Denna kontakt 

ska ske via telefon till Trafikverkets trafikcentral. 

Tågklareraren får aldrig häva en trafikåtgärd och köra ordinarie drift utan att samtliga 

insatsorganisationer som begärt en trafikåtgärd har hävt densamma och lämnat klar-

tecken att de har lämnat området/platsen. 

Tågklareraren kan däremot alltid vidta en mer restriktiv trafikåtgärd utan att först 

meddela andra inblandade aktörer. Exempel på restriktiv trafikåtgärd är trafikstopp 

istället för siktfart eller krypfart istället för siktfart. 

1.2.1 Trafikstopp  

All trafik stoppas förbi platsen eller sträckan. Trafikstopp används på de spår som anses 

vara nödvändiga för att hindra att en person blir påkörd. Föregås av rapport om 

obehörig i säkerhetszonen på en specifik plats och skall effektueras omedelbart för att 

förhindra personpåkörning.  

 

Trafikstopp ska även verkställas när tillkallade resurser (polis, räddningstjänst och 

ambulans) begär det för att hindra en olycka eller för att kunna agera vid omhänder-

tagande av obehöriga i spårområdet.  

 

Vid suicidlarm är ett trafikstopp ofta den viktigaste enskilda åtgärden för att förhindra 

en påkörning. Detta trafikstopp kan till exempel begäras av SOS Alarm på uppdrag av 

räddningstjänst.  Detta trafikstopp syftar endast till att tågklarerare ska genomföra ett 

trafikstopp i syfte att förhindra en olycka.  

 

Trafikstopp ska begäras mellan två eller flera positioner som ska vara lätt att definiera. 

Detta förfarande är till för att säkerställa insatspersonalens arbetsmiljö.  

Först när Trafikstopp är bekräftat kan insatspersonal röra sig inom säkerhetszon.  

1.2.2 Siktfart  

Siktfart innebär att tåg kör högst 40 km/h och att lokföraren har möjlighet att stanna 

inom den sträcka som kan överblickas. 

 

Vid de tillfällen platsangivelsen eller tidpunkten för det obehöriga spårbeträdandet är 

osäkert ska hastighetsnedsättning övervägas. 

 

När platsen inte är specificerad men ett avgränsat område har angetts, bör hastigheten 

sättas ned till siktfart. Ett avgränsat område kan vara mellan plats A och B där man 

misstänker att personen kan röra sig.  

Förare uppmanas att återkomma till tågklarerare med iakttagelser.  
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1.2.3 Krypfart 

Krypfart innebär att lokförare har stor möjlighet att stanna om person upptäcks i 

spårområdet. 

 

Krypfart kan användas istället för siktfart. Tillfälle när krypfart kan användas är 

exempelvis när insatspersonal är nära spårområdet och letar, när det i aktuellt sök-

område finns känd/kända riskplatser2 eller om tågen passerar station eller motsvarande. 

Förare uppmanas att återkomma till tågklarerare med iakttagelser. 

1.3 Nödfrånkoppling/Räddningsfrånkoppling 

Nödfrånkoppling  

Nödfrånkoppling är en åtgärd för att snabbt frånkoppla kontaktledningsspänningen. Vid 

suicidlarm är det sällan denna åtgärd krävs. I grunden är det endast då någon kan tänkas 

hoppa från järnvägsbro ned mot strömförande ledning eller om någon klättrar i kontakt-

ledningsstolpe. 

 

Räddningsfrånkoppling 

Räddningsfrånkoppling är en arbetsform för räddningstjänsten som innebär att 

anläggningen, efter att denna gjorts spänningslös och meddelats till ansvarigt befäl hos 

räddningstjänst, spänningsprovas och arbetsjordas av instruerad personal vid aktuellt 

område. 

Räddningsfrånkoppling består av att förhindra överbryggning av spänning mot en 

olycksplats oavsett om trafiksäkerhetsåtgärder är vidtagna eller ej. 

Räddningsfrånkoppling innefattar frånskiljning av både kontaktledning och 

hjälpkraftledning. 

Räddningstjänsten begär och häver räddningsfrånkoppling hos Eldriftingenjören på 

Trafikverket och denne utför åtgärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Riskplats: Kända platser för suicid. 
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Övrigt avseende nödfrånkoppling/räddningsfrånkoppling 

Vid konstaterad personpåkörning finns i grunden inte någon anledning till att göra 

anläggningen spänningslös annat än om elanläggningen på något sätt är påverkad. Vid 

eventuell sanering av tåg-set finns OPA3 på plats för bedömning och samverkan. 

 

Vid påkörning mellan tåg och vägfordon eller vid övriga händelser där elanläggningen 

kan misstänkas vara påverkad ska ingen närma sig järnvägsanläggningen förrän platsen 

bedömts säker. Denna bedömning görs i inledningsskedet av insatsen av räddningstjänst 

då det är räddningstjänst som har förmåga och utrustning för arbetsjordning i akut-

skedet. 

1.4 Ledningsplats  

Vid såväl suicidlarm som konstaterad olycka kommer flera organisationer vara 

involverade. För att skapa samordning under insatsen och för att skapa en säker arbets-

miljö för insatspersonalen bör en ledningsplats upprättas. På ledningsplatsen ska insats-

ledare/motsvarande för respektive insatsorganisation (till exempel polis, räddnings-

tjänst, ambulans och Trafikverket) träffas. Dock ska upprättandet av ledningsplatsen 

inte prioriteras före skadeavhjälpande insats. 

 

Vid suicidlarm/obehörig i spårområdet bör man från ledningsplats klargöra sökområde 

och ansvarsfördelning för aktuell insats.  

 

I de fall då OPA finns på ledningsplats ska respektive insatsorganisation meddela till 

OPA att man har begärt trafikåtgärd och OPA tar då över ansvaret för arbetsskyddet på 

platsen. Respektive organisation häver sin trafikåtgärd hos trafikcentralen när organisa-

tionens personal lämnar området. 

1.5 Särskilda risker 

Vid komplicerade platser som exempelvis rangerbangårdar, större godsbangårdar, 

företagsspår och dylikt är det mycket viktigt att insatspersonal iakttar mycket stor 

försiktighet vid rörelser inom spårområde. Vid dessa platser kan det förekomma trafik 

som inte styrs av Trafikverkets trafikcentral/tågklarerare direkt utan flera kontaktled 

måste hanteras innan trafikstopp råder. 

 

Ytterligare en särskild risk som måste beaktas är i de fall det pågår arbete på spår-

anläggningen. Vid dessa fall ska Trafikverket söka underentreprenör för att få bekräftat 

att de avbryter och avslutar arbetet. Sedan kan Trafikverket bekräfta trafikåtgärd till de 

som begärt trafikåtgärd. 

                                                 
3 Olycksplatsansvarig – Ansvarig arbetsledare från Trafikverket. Ofta en underentreprenör som har 

uppdraget.  
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2. Samverkansområde  

2.1 Regionalt  

Vid insatser vid eller på järnvägsanläggningar är samverkan mellan inblandade  

organisationer mycket viktigt, både för framgång i insatsen men kanske framförallt för 

säkerhet och för personalens arbetsmiljö. För att nå effektiv samverkan vid denna typ av 

samverkan rekommenderar projektgruppen att regionala grupper för samverkan inom 

området inrättas alternativt att frågorna hanteras i befintliga samverkans forum där 

dessa finns. Samverkan är också viktig för att minimera tiden för försening av 

tågtrafiken. 

 

Då såväl Trafikverket som Polismyndigheten samt, till stora delar, även ambulans-

sjukvården är regionalt indelade är det att föredra att samverkan sker i regionalt forum. 

 

Arbetsuppgifter till samverkansgruppen kan bestå i att, utifrån den nationella 

metodiken, utforma regionala/lokala larmplaner, anpassning och genomförande av 

utbildning till regionala förhållanden. Uppföljning av avvikelser från insats-

organisationerna i syfte att upptäcka behov av utbildning eller revidering av metodiken 

kan också vara en uppgift för samverkansgruppen. Vid förslag på förändring av 

nationell metodik ställs förslaget till nationellt samverkansforum.  

2.2 Nationellt  

Nationellt bör det finnas ett samverkansforum som hanterar frågor och behov som 

kommer från de regionala samverkansgrupperna. Det är även lämpligt att man från 

nationellt håll för fram förslag på förändringar i lagstiftning eller liknande frågor som 

berör området.  
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3. Utbildning  

3.1 Innehåll 

Utbildningen skall innehålla information kring de risker och säkerhetsåtgärder som 

finns vid arbete på eller vid järnvägsanläggning för insatspersonal samt grunder för 

samverkan vid insatser.  

3.2 Utbildningsform  

För att öka förmåga och förståelse rekommenderar projektgruppen att representanter 

från respektive organisations ledningsfunktioner deltar i gemensam utbildning inom 

exempelvis suicidsamverkan. De ledningsfunktioner som i huvudsak skall ha utbildning 

är operativa ledningsfunktioner som exempelvis insatsledare, platschefer, sjukvårds-

ledare, befäl på ledningscentral. 

 

En interaktiv utbildning för arbete i spårmiljö är framtagen genom Trafikverkets försorg 

och är i dagsläget riktad till räddningstjänst och polis. Ett naturligt nästa steg är att rikta 

utbildningen även mot sjukvården. 

3.3 Utbildningsorganisation  

Respektive organisation får ansvara för utbildning av egen personal. 

Utbildningsmaterial som skall vara gemensamt bör tas fram nationellt.  
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4. Utvecklingsområde  

4.1 Samband  

Då samtliga organisationer som blir involverade i det akuta skedet i samband med en 

räddningsinsats på spåranläggning har RAKEL finns det en utvecklingspotential att 

arbeta med avseende sambandet. Idag sker all kommunikation med trafikcentralerna 

gällande begäran och hävning av trafikåtgärd på telefon, då säkerhetsbestämmelser 

reglerar detta, men på längre sikt kan detta vara värt att se över. På kortare sikt skulle 

man kunna tänka sig att viss del i kommunikationen med trafikcentralen sköts via 

Rakel, som till exempel statusuppdateringar.  

4.2 Metodik/teknik  

Drönare är ett exempel på ny teknik som en del räddningstjänster redan idag har 

införskaffat. En drönare utrustad med värmekamera kan fort söka av ett större område 

eller en bansträcka för att kunna konstatera om det finns en person eller ett djur i 

området/sträckan. Trafikverket satsar även på förebyggande arbete där exempelvis 

rörelseindikerade värmekameror är ett hjälpmedel för att kunna detektera obehöriga 

inom spårområde. 

4.3 Lärande och erfarenheter 

På nationell nivå bör uppföljning ske av inträffade händelser. Data bör sammanställas 

för att skapa en samlad lägesbild över inträffade larm och avvikelser för att utveckla 

arbetet. Data delges de regionala samverkansgrupperna för fortsatt arbete och analys.  

4.4 Distansstöd för operatörer 

Vid inkommande 112 samtal från suicidala personer bör den mottagande 112 operatören 

behålla samtalet och etablera kontakt med personen under tiden som övriga aktörer 

medlyssnar samtalet och parallellt vidtar utlarmning. Medlyssning för trafikcentralerna 

är idag inte möjligt, men det finns ett stort behov av att dela information mellan aktörer 

gällande räddningsinsatser i spårmiljö. Det pågår i skrivande stund ett utvecklingsarbete 

mellan Polismyndigheten och Trafikverket gällande medlyssning mellan aktörerna.  

 

 

 

Projektgruppen 
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