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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Säkerhet 

• Säkerhetszon vid spårområde är 2.20 meter från yttersta räls. 

• Upplag får ej läggas närmare spänningsförande ledning eller anläggningsdel än 5 meter. 
 

För att få arbeta på spårområde krävs 

• Godkänd hälsoundersökning som förnyas efter ett visst antal år beroende på ålder. 

• Genomförd utbildning för TSM A-skydd samt fortbildning TSM A-skydd efter ett år.  

• Personlig skyddsutrustning. Varselklädsel standard EN 471 lägst klass 2 på överdelen. 

• Maskinen skall vara utrustad med blixtljus, höjdspärr och dekal med blixt.  
 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Föraren tar kontakt med MTAB personal och försäkrar sig om att det skrivs in på 
tavlan/anteckningsbok i stationshuset att arbete pågår, samma sak gäller när arbetet är 
klart & maskinen lämnar området. 
 

Instruktion 

 
Lastmaskinen som används på bangård där det finns kontaktledningar ska vara utrustad med 
låsbar höjdlägesspärr och spärren skall vara låst i säkerhetsläge. Nyckeln tas ur låset och 
placeras på annan plats i maskinen under arbetets gång. 
 
Vid arbeten på bangård ska föraren ha kommunikation med MTAB personal och tar därför med 
en radio från stationshuset. 
 
Vid arbeten i järnvägsstoll ska ljussignal med fast rött sken slås på. Detta görs i låsbar 
strömbrytare belägen på väggen mot lokstallet när man kommit ner till spårnivån via södra 
nedfarten och strax innanför på högra sidan av norra stollen-mynningen. Nyckel till 
strömbrytare tas med i maskinen.  
 
Vid avslutat arbete slås stoppsignal av och MTAB personal meddelas att maskiner och personal 
är ute. Det är viktigt att detta fungerar för att minska terminaltider och dylikt. 
 
A-skydd - Område som upplåts för arbete som kräver att inga tågfärder sker över området. 
Tillsyningsman (TSM) - Person som ansvarar för trafiksäkerheten vid genomförandet av A-
skydd. 
 

 

 


