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>> Ring 112, fråga efter 
Banverkets driftledningscentral 
och begär trafikstopp
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Handlingsschema vid begäran 
om trafikstopp

 1 SOS Alarm larmas.

 2  SOS Alarm larmar ut polis, räddningstjänst och  

ambulans. SOS Alarm larmar även Banverket.

 3  Åtgärder vidtas utifrån den information som berörd funktion 

på Banverket får av SOS Alarm, och eventuell tidigare informa

tion av exempelvis lokförare på platsen. Det kan vara trafik

stopp, nödfrånkoppling av strömmen eller att driftledningscen

tralen får meddelande om att förbereda räddningsfrånkoppling.

 4  Räddningstjänstens arbetsledare eller polisen begär trafikstopp 

genom att ringa 112, SOS Alarm, som vidarebefordrar samtalet 

eller förmedlar begäran till Banverket. 

 5  Sedan driftledningscentralen ordnat trafikstopp ska detta  

meddelas till den som begärt trafikstoppet.
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Vid akuta räddningsinsatser måste 
ledningarna vara spänningslösa

>> Ring 112 och fråga 
efter Banverkets driftled-
ningscentral och begär 
räddningsfrånkoppling
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>> Arbetsjorda inte 
utan spänningsprovning
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Var noga vid arbetsjordning

Så här ska arbetsjordningen gå till 

1 Kontrollera att jordningsverktyget inte är skadat.

2  Skrapa bort eventuell rost på rälen där klämmorna ska 

fästas. Fäst jordklämmorna, en på vardera rälen. Dra fast 

ordentligt.

3  Skruva ihop alla delar till den isolerade jordningsstången.

4  Se till att donlinan hänger fritt och skruva fast ledar

klämman på kontaktledningen.
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Checklista för insats i spårmiljö

 1  Kontakta SOS Alarm som vidarebefodrar samtalet till 

Banverket och vid behov begär räddningsfrånkoppling 

och/eller trafikstopp.

 2  Vid begäran om räddningsfrånkoppling kopplas samta

let vidare till bandriftledare.

 3  Få bekräftat från eldriftledaren att räddningsfrånkopp

lingen utförts. Utväxla namn med eldriftledaren som 

kvitto att meddelandet mottagits.

 4  Vid larm om brand utförs inte räddningsfrånkoppling 

omedelbart. Räddningtjänstens arbetsledare bedöm

ning avgör vad Banverkets eldriftledare ska göra.

   5  Kontrollera spänningslösheten när man kommer till 

olycksplatsen.

 6  Arbetsjorda den eller de ledningar som spännings

provats.
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 7  Placera ut vakter som varnar för nedfallna ledningar 

som ej arbetsjordats.

 8   Genomföra räddningsarbetet.

 9  Räddningstjänstens arbetsledare ska meddela eldrift

ledaren om inte Banverkets olycksplatsansvarig kom

mit till platsen när räddningsarbetet har avslutats.

 10  När Banverkets elarbetsansvarige kommer till olycks

platsen ska han kontakta räddningstjänstens arbetsle

dare för att i samråd med denne utföra eventuella 

kompletterande el säkerhetsåtgärder. Han övertar samti

digt ansvaret för elsäkerheten på olycksplatsen.

 11  Efter räddningsarbetet är det viktigt att räddningstjäns

tens arbetsledare rapporterar vad som gjorts till 

Banverkets olycksplatsansvarige innan man lämnar 

platsen. Räddningsinsatser som utförts kan påverka 

säkerheten vid eller på järnvägen.
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Så här jobbar säkerhetsfunktioner  
vid en olycka

SOS Alarm
•	 Tar	emot	larm	på	112.

•	 Larmar	ambulans,	polis	och	räddningstjänst.

•	 Larmar	akutsjukhus.

•	 Dirigerar	larmade	enheter	till	platsen.

•	 Verkställer	larmplan	eller	utlarmning	av	räddningsenheter.	

på order av räddningstjänstens arbetsledare.

•	 Assisterar	räddningstjänstens	arbetsledare.

•	 Kontaktar	Banverket	vid	räddningsfrånkoppling/ 

trafikstopp och hastighetsnedsättning.

•	 Kan	förmedla	kontakt	till	Banverkets	eldriftledare	för	att	

bekräfta när räddningsfrånkoppling är utförd.

Räddningstjänstens arbetsledare 
Har det övergripande ansvaret för räddningsarbetet, samt 

ansvarar för att

•	 räddningsfrånkoppling	begärs	vid	järnvägsolycka,	elolycka	

eller brand.

•	 elsäkerheten	på	olycksplatsen	upprätthålls.

•	 trafikstopp	begärs.

•	 det upprättas en yttre avspärrning tillsammans med polisen.

•	 olycksplatsen	säkras	och	skadorna	begränsas.

•	 det	vid	behov	upprättas	en	ledningsplats.

•	 skadade	tas	om	hand	och	flyttas	till	uppsamlingsplats.	

•	 det	ordnas	en	helikopterlandningsplats.

•	 allmänheten	meddelas.	

•	 massmedia	informeras.
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Banverkets driftledningscentral.  
•	 Utför	nödfrånkoppling	av	kontaktledningen	när	räddnings

tjänstens arbetsledare begär räddningsfrånkoppling.

•	 Utför	trafikstopp.

•					Kallar	ut	en	olycksplatsansvarig	som	tar	över	kontakterna	

med räddningstjänsten.

•					Kallar	ut	elarbetsansvarig,	felavhjälpare,	övrig	banverks

personal, Banverkets utredare och underrättar 

Arbetsmiljöverket.

•					Meddelar	berörda	inom	Banverket.

•	 Kan	utföra	hastighetsnedsättning	på	intilliggande	spår.

•	 Kan	förmedla	uppgifter	om	farligt	gods	i	tåg.

Banverkets elarbetsansvarig 
•	 Vid	olycka,	elolycksfall	eller	brand	beordrar	eldriftledaren	ut.	

elarbetsansvarig till platsen för att ta hand om elsäkerheten. 

•	 Vid	olycksplatsen	tar	elarbetsansvarig	kontakt	med	olycks

platsansvarig, orienterar sig på platsen och gör i samråd 

med räddningstjänstens arbetsledare en skriftlig elsäker

hetsplanering. Elsäkerhetsarbetet utförs enligt planeringen.

•	 Övertar	ansvaret	för	elsäkerheten	på	olycksplatsen.
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Banverkets olycksplatsansvarig 
•	 Kontaktar	räddningstjänstens	arbetsledare	vid	ankom

sten till olycksplatsen.

•	 Är	Banverkets	arbetsledning	på	olycksplatsen.

•	 Kontrollerar	att	arbetet	har	skyddsplanerats	enligt	

Banverkets skyddsföreskrifter.

•	 Avgör	i	samråd	med	övriga	intressenter	om	eventuell	

 järnvägstrafik kan passera förbi olycksplatsen.

Polisen 
•	 Samarbetar	med	räddningstjänstens	arbetsledare	och	

ledningsläkaren.

•	 Reglerar	och	dirigerar	trafik.

•	 Spärrar	av	olycksplatsen.

•	 Utrymmer	olycksplatsområdet.

•	 Registrerar	personer,	fordon	och	gods.

•	 Söker	efter	försvunna	personer.

•	 Omhändertar	och	identifierar	döda.

•	 Omhändertar	fordon	och	gods.	

•	 Utreder	olycksorsaken	och	eventuellt	brott.

•	 Underrättar	anhöriga.
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Sjukvården under ledning av ledningsläkare 

Ansvarar för

•	 medicinsk	behandling	på	skade	och	uppsamlingsplats.

•	 att	sortera	och	prioritera	skadade.

•	 att	skadade	vårdas	under	transporten	till	sjukhus.	

•	 att	i	samråd	med	räddningsledaren	informera	allmän

heten och massmedia om medicinska frågor.

Ledningsambulans 
Första ambulans på plats

•	 ansvarar	för	att	leda	det	medicinska	arbetet	tills	sjuk

vårdsgrupp anländer.

•	 utgör	sambandsfunktion	med	berörda	sjukvårdsinrätt

ningar och med SOS Alarm.

•	 rekognoserar	och	informerar	SOS Alarm och berörda 

sjukvårdsinrättningar.

•	 leder och fördelar avtransporter med övriga ambulanser.

•	 underställs	ledningsläkare	när	sjukvårdsgrupp	anländer.



781 85 Borlänge
Tel: 0774-44 50 50
www.banverket.se
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