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MARK-, VÄG- OCH BANARBETEN

Bestämmelser och 
lokala regler
Det finns en hel rad lagar och förordningar som 
reglerar verksamhet på och intill vägar, gator och 
järnvägar. 

Förutom de av riksdagen och regeringen beslu-
tade lagarna och förordningarna, såsom t ex Väg-
lagen (VägL), Ordningslagen (OL), Vägkungörel-
sen (VägK), Trafikförordningen (TrF), Vägmärkes-
förordningen (VMF) m fl, finns även föreskrifter 
från Vägverket (inkl. f d Trafiksäkerhetsverket), 
Banverket och Arbetsmiljöverket.

Dessutom finns även de lokala ordningsföre-
skrifterna (LOst) utfärdade av respektive  
kommunfullmäktige.

Beställarregler
Flera av de stora beställarna av väg- och ban-
entreprenadarbeten i Sverige har egna bestäm-
melser. Dessa bestämmelser reglerar både hur ar-
betet ska utföras och vilka övriga åtgärder som 
ska vidtas för att öka säkerheten och minska stör-
ningarna på omgivningen. 

Det är självklart viktigt och nödvändigt att entre-
prenören håller sig informerad om innehållet i 
dessa regler.

Exempel på beställare med egna regler:

- Vägverket

- Banverket

- Stockholms Gatukontor

- Göteborgs Gatukontor

Dessutom finns rekommendationer från Kom-
munförbundet.

Eftersom större delen av vägnätet i Sverige har 
Vägverket som väghållare, så är beställarreglerna 
därifrån av speciell betydelse. Motsvarande gäller 
för järnvägarna och Banverket.

Vägverkets föreskrift IFS �003:1, ”Vägverkets 
interna föreskrifter och allmänna råd om säkerhet 
vid vägarbete och transporter” med bilaga ”Reg-
ler för säkerhet vid vägarbete och transporter” är 
en sådan skrift av särskild betydelse. 

Skriften ingår i underlaget för anbudsinfordran 
av arbeten på vägar där Vägverket är väghållare. 
Vidare används skriften vid Vägverkets tillstånds-
givning för arbeten på samma vägnät. Innehållet i 
denna skrift kommer att behandlas mer ingående 
nedan.

Banverket har en motsvarande föreskrift, BVF 
9�3, ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid  
arbete inom spårområde”. Denna behandlas 
också nedan.

Information till 
vägtrafikanter
Informationsansvaret vilar på väghållaren. 

Det ligger dock naturligtvis i lika hög grad i en-
treprenörens intresse att information om pågå-
ende arbeten ges till trafikanterna. Informatio-
nens mål är flera. Dels att trafikanterna ska känna 
till de arbeten som pågår och de störningar som 
kan inträffa. Dels att trafikanterna ska inse att 
arbetet i sig själv och åtföljande inskränkningar 
av vägutrymmet är positivt för allas säkerhet idag 
och körkomforten i morgon.

Vid arbeten på vägnätet där Vägverket är väghål-
lare ska den regionala trafikinformationscentralen 
(TIC) alltid informeras om arbeten som väsent-
ligt inverkar på framkomligheten.

Inom tätbebyggt område där kommunen är väg-
hållare är behovet av information många gånger 
också stort, även om möjligheterna till omled-
ning eller andra avlastande åtgärder av trafiken 
naturligtvis är större. Speciellt vid de större stä-
dernas in- och utfarter är trafiken känslig för 
störningar.
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Trafikanordningsplanen visar bl a  
hur vägarbetet ska utmärkas så 

att trafikanterna ges möjlighet att  
visa hänsyn.

Trafikanordningsplan
För att få ett fullgott skydd för vägarbetaren och 
samtidigt en god framkomlighet för trafikanterna, 
ska en noggrann planering ske av vilka trafikan-
ordningar som behövs. En trafikanordningsplan 
bör därför alltid upprättas. Där Vägverket är väg-
hållare ska en sådan plan alltid upprättas och 
godkännas av väghållaren. Trafikanordningspla-
nen ska innehålla nödvändiga trafikanordningar 
och deras placering.

Vid arbeten för Vägverkets räkning ska trafikan-
ordningsplanen förvaras hos väghållaren och en 
kopia finnas på arbetsplatsen.

Bestämmelser om utmärkning finns i Vägmärkes-
förordningen och i föreskrifter som meddelats 
med stöd av den. Exempel på utmärkning finns i 
Vägverkets handbok ”Regler om vägmärken och 
trafik” (RVT).

Exemplen i Vägverkets handbok visar minimi-
krav på utmärkning vid vägarbete på de statliga 
vägarna. För vissa arbeten finns speciella utmärk-
ningskrav. Dessa framgår av Vägverkets handbok. 

Utdrag ur Vägverkets handbok kan accepteras 
som trafikanordningsplan. Planen måste alltid 
stämmas av med de lokala förhållandena.

Vid upprättandet av en trafikanordningsplan är 
det viktigt att tänka även på andra grupper än 
bilister, t ex gång-, cykel- och mopedtrafik samt 
rullstolsbundna. Detta gäller naturligtvis främst 
inom tätorterna.



�

Arbete på statliga vägar (Vägverket som beställare)

Utbildning
All personal ska ha dokumenterad utbildning 
enligt ”Arbete på väg, grundutbildning”.

Utmärkningsansvarig och vakt vid vägarbete ska 
ha särskild dokumenterad utbildning utöver 
”Arbete på väg, grundutbildning”.

Personal som arbetar mer än 100 timmar/år där 
Vägverket är beställare ska genomgå utbildningen 
”Hjälp på väg”.

Indelning av vägnätet
Vägnätet indelas i två klasser, Skyddsklassade 
vägar (�000 ÅDT eller mer och 70 km/h eller 
högre) och Övriga vägar. 

För de olika klasserna krävs vägarbetsutmärkning 
enligt följande:

- Skyddsklassade vägar kräver normalt för 
 stärkt utmärkning.

- Övriga vägar kräver normalt endast utmärk- 
 ningsstandard enligt Vägverkets ”Regler om  
 vägmärken och trafik”.

Tillfälliga trafikföreskrifter
Behövs det tillfälliga trafikföreskrifter på grund 
av vägarbete eller liknande arbete t ex

- förbud mot trafik med fordon av visst slag

- förbud mot omkörning

- påbjuden eller förbjuden körriktning

- lägre hastighet än som annars gäller

- förbud att stanna eller parkera

får den myndighet som har hand om väg- och 
gatuhållningen besluta om sådana föreskrifter.

Det är ett oeftergivligt krav att föra journalan-
teckningar över utmärkning enligt tillfälliga 
trafikföreskrifter.

Ansvar
Allmänt gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 1999:3) om ”Byggnads- och anlägg-
ningsarbete”. Dessa gäller givetvis vid alla väg- 
och anläggningsarbeten oavsett var de sker.

Väghållaren ska kontrollera utförd vägarbetsut-
märkning. Om det visar sig att utmärkningen 
inte är utförd enligt trafikanordningsplanen eller 
sådan saknas, kan Vägverkets väg- och trafikre-
gion omedelbart stoppa arbetet och på entrepre-
nörens bekostnad utföra de rättelser och eventu-
ellt nödvändiga kompletteringar som krävs.

I de fall där Vägverket lämnat tillstånd för utfö-
randet tillämpas en särskild avgiftslista för upp-
täckta brister i säkerheten. Denna avgiftslista kan 
även användas vid upphandling av övriga arbe-
ten.

Ansvarige arbetsledaren ska se till att den god-
kända trafikanordningsplanen följs. 

Avvikelser i trafikanordningsplanen ska god-
kännas av väg- och trafikregionen. 

På varje arbetsplats ska det finnas en person med 
ansvar för vägarbetsutmärkningen. Denne ska:

- ansvara för att trafikanordningarna sätts upp på 
 ett riktigt sätt och hålls i gott skick

- se till att utmärkningen har avsedd funktion  
 även utanför ordinarie arbetstid

- se till att utmärkningen har avsedd funktion i  
 mörker och dimma

- vid behov förstärka eller rätta till brister i   
 utmärkningen

- aktivt verka för fortlöpande förbättringar av  
 utmärkningen

- dokumentera utförda kontroller och för- 
 bättringar.

Om det inom ett och samma arbetsområde före-
kommer flera mindre arbetsplatser, eventuellt 
också med flera olika entreprenörer, ska säker-
hetsarbetet samordnas. Det betyder att det ska 
utses en person som har ansvaret för vägarbetsut-
märkningen inom hela området.
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Utmärkning

Fast arbete

Vid fast arbetsplats ska det finnas avstängnings-
anordningar mellan trafiken och arbetsplatsen. 
Vägmärket ”Vägarbete” och/eller märket 
”Annan fara” med tilläggstavlan ”Vägarbets-
område” ska finnas uppsatt. Märkena ska sättas 
upp på bägge sidor om vägen utom då det är 
uppenbart onödigt.

Då vägarbetet inte utförs aktivt ska vägmärke 
”Vägarbete” täckas eller tas bort och vid behov 
ersättas med en annan varning.

Om det på en längre sträcka finns behov av att 
varna trafikanterna för en allmänt sämre standard 
kan utmärkning ske med vägmärket ”Annan 
fara” med tilläggstavla ”Vägarbetsområde”. 
Detta kan också användas som yttre avgränsning 
medan märke ”Vägarbete” då sätts upp vid det 
ställe där personalen för tillfället är verksam.

Intermittent arbete

Liksom vid fast arbete krävs på skyddsklassade 
vägar tung avstängning. Detta kan åstadkommas 
med ett skyddsfordon. Skyddsfordon ska förses 
med energiupptagande påkörningsskydd (TMA).

På grund av sikt- och andra trafikförhållanden 
kan särskilt varningsfordon behöva användas. På 
vägar där siktförhållandena bedöms tillräckligt 
goda, företrädesvis motorvägar, kan särskilt var-
ningsfordon ersättas av trafikledningsvagn dragen 
av arbetsfordonet.

Rörligt arbete

Vid rörliga arbeten krävs normalt endast utmärk-
ning med varningslykta. Ibland kan det dock krä-
vas bättre utmärkning, t ex vid utskjutande last.

Vägmärken och andra trafikanordningar

En grundregel vid all vägarbetsutmärkning är att 
använda så få vägmärken som möjligt men så 
många som nödvändigt.

Bestämmelser om vägmärken och deras använd-
ning finns i Vägmärkesförordningen och i före-
skrifter som meddelats med stöd av den. De finns 
återgivna tillsammans med vissa erfarenheter och 
kommentarer i Vägverkets ”Regler om väg-
märken och trafik” (RVT).

Uppskyltning av vägarbete är en  
viktig arbetsmiljöfaktor.
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Om möjligt ska vägmärken placeras på vägbanan 
för att öka upptäckbarheten. Som bärare ska ko-
ner av stabilare typ eller motsvarande användas.

Vägmärken som inte gäller ska täckas eller tas 
bort. De får inte vridas. Även dubbelsidiga väg-
märken monterade på t ex koner kan behöva 
täckas. Vägmärken placerade på vägbanan som 
inte gäller ska tas bort.

Vägmärken ska, om de inte är placerade på for-
don, på 13-metersvägar och bredare vägar vara av 
överstorlek.

Vägmärken och avstängningsanordningar vid 
vägarbeten är extremt utsatta för nedsmutsning 
och slitage samtidigt som upptäckbarheten är yt-
terst väsentlig. De ska därför ha hög kvalitet be-
träffande reflexförmåga och funktion. Detta in-
nebär att reflexmaterialet vid nyanskaffning bör, 
förutom att vara typgodkänt, helst ha tre gånger 
högre retroreflektion än typgodkännandekravet.

Vägmärken och avstängningsanordningar ska hål-
las rena och sättas upp på ett sådant sätt att de in-
ger förtroende. Detta innebär bland annat att de 
ska sitta rakt och i rät vinkel mot vägen. Bärare 
av vägmärken och andra trafikanordningar ska 
belastas eller förankras så att de inte rubbas av 
fartvind eller blåst.

Regelbundna, dokumenterade kontroller av 
funktionen både under ljus och mörker ska gö-
ras. Vägmärken och avstängningsanordningar som 
är i dåligt skick ska omedelbart bytas ut.

Belastningar och bärare av trafikanordningar ska 
vara av plast, gummi eller andra mjuka material 
om de placeras på körbanan. Det är lämpligt att 
även trafikanordningarna utförs av påkörnings-
vänligt material.

För att leda trafiken förbi en arbetsplats används 
sidomarkeringsskärmar. Koner bör endast använ-
das i undantagsfall. Koner under en meter får inte 
användas. I trånga miljöer kan i undantagsfall 
trafikrör accepteras. Dessa ska då placeras så tätt 
att en staketeffekt uppnås.

När vägmärkesvagnar eller andra fordon används 
som avstängningsanordning ska de vara försedda 
med godkända lyktor, minst ��0 mm i diameter. 
Lyktorna ska vara tända och parallellblinkande. 
Lyktor i närliggande montage ska vara av samma 
kvalitet. Lyktor får dock inte vara tända om 
avstängningen är placerad intill en trafiksignal på 
sådant sätt att ljuset från trafiksignalen kan störas.

Trafikledningsvagn bör användas vid rörliga och 
kortvariga arbeten på motorvägar, andra fyrfältiga 
vägar samt motortrafikleder.

Fartnedsättande anordningar som t ex gupp får 
endast användas om de finns upptagna på god-
känd trafikanordningsplan.

Hastighetsbegränsning

Arbetsplatsen ska utmärkas så att trafikanterna 
finner det naturligt att sänka hastigheten. Hastig-
hetsbegränsning ska därför i första hand användas 
som komplement till fysiska trafikanordningar  
t ex inskränkningar i körfältens bredd eller antal. 
Om hastighetsbegränsning tillämpas bör den 
högsta tillåtna hastigheten överensstämma med 
den hastighet de fysiska anordningarna på platsen 
medger.

Det kan också finnas andra skäl att använda has-
tighetsbegränsning, t ex kvalitetsskäl vid ytbe-
handlingsarbeten och gjutningsarbeten. 

Hastighetsbegränsningarna bör normalt gälla en-
dast under arbetstid.

En hastighetsbegränsning kräver beslut av väg-
hållaren, på de statliga vägarna Vägverkets väg- 
och trafikregion och ska journalföras.

Trafikdirigering
För trafikdirigering kan antingen trafiksignaler 
eller signalvakter användas.

Trafiksignaler ska, för att ge en god framkomlig-
het, vara utrustade för trafikstyrning. Signalerna 
ska vara försedda med rödlampskontroll. Gult 
blinkande ljus är inte tillåtet som driftform. Kon-
troll ska ske att inga störande lyktor eller andra 
ljus finns intill signalen. 

Signalvakter ska utses i samråd med väghållaren 
och vara utbildade för uppgiften och väl med-
vetna om sitt ansvar för såväl sina arbetskamraters 
som för trafikanternas säkerhet. Signalvakterna 
ska bära särskild varseljacka i fluoroscerande gul 
färg med texten ”Vakt” såväl fram som bak.

Vid all trafikdirigering ska åtgärder vidtas för att 
undvika att trafik från arbetsplatsen eller bebyg-
gelse utmed den reglerade sträckan kan komma 
ut mot trafikriktningen.
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Fordon
Arbetsfordon ska vara utrustat med godkänd 
varningslykta samt den övriga utmärkning som 
krävs för den aktuella uppgiften.

Skyddsfordon ska ha en bruttovikt av minst 3,� 
ton och vara utrustat med energiupptagande 
påkörningsskydd, godkänd varningslykta och 
markeringsskärmar samt den övriga utmärkning 
som krävs för den aktuella uppgiften.

Varningsfordon ska vara utrustat med godkänd 
varningslykta, vägmärke ”Vägarbete”, marke-
ringsskärmar, två lyktor med riktat gult ljus som 
blinkar samtidigt samt den övriga utrustning som 
krävs för den aktuella uppgiften. Varningslyktan 
ska vara placerad så att den är väl synlig från alla 
håll. För att uppnå detta krävs normalt minst två 
varningslyktor för att minst en lykta alltid ska 
vara synlig.

Fordon som tillfälligt används i väg-
hållningsuppgifter ska vara utrustade 
med

- varningslykta

- erforderligt antal varselkläder

- skylt med entreprenörens logotype.

Föraren svarar för att informera passagerare om 
skyldigheten att bära varselklädsel.

Varningsmärke ”Vägarbete” i normalstorlek får 
som tillfällig utmärkning av fordon användas på 
alla vägtyper.

Trafikdirigering kan ske manuellt  
eller med hjälp av trafikljus.
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Personlig skyddsutrustning
Personer som på grund av sina arbetsuppgifter 
befinner sig på eller vid trafikerad väg ska bära 
varselklädsel med reflexer. Detta gäller även be-
sökare på arbetsplatsen.

Klädseln ska uppfylla kraven i EN �71, klass III 
och ha fluoroscerande orange och/eller gul bak-
grundsfärg. Bakgrundsfärgen måste minst utgöra 
0,� m� och reflexerna 0,� m�.

Banarbeten
Allmänt
För upphandlad verksamhet gäller samma arbets-
miljö- och säkerhetsbestämmelser som för Ban-
verkets egen verksamhet. Banverkets krav finns i 
föreskriften Regler för arbetsmiljö och säkerhet 
vid arbete inom spårområdet (BVF 9�3).

Banverket har utarbetat informationsmaterial om 
skydds- och säkerhetsbestämmelser för personal 
hos entreprenörer i form av broschyr, video och 
OH-bilder. Broschyren Råd och Skyddsanvis-
ningar kan beställas från Banverket, Material-
service i Nässjö. Informationen Råd och Skydds-
anvisningar ges av handledare med behörighet av 
Banverket.

Planering
Vid planering av bygg- och anläggningsarbeten i 
eller invid spåranläggning, ska hänsyn tas till så-
väl Banverkets föreskrift BVF 9�3 som Arbets-
miljöverkets AFS 1999:3.

Arbetsmiljöplanen enligt AFS 1999:3 ska inne-
hålla de allmänna ordnings- och skyddsregler 
som gäller på byggplatsen samt hur skyddsarbetet 
är organiserat. Dessutom ska planen omfatta sär-
skilda åtgärder som krävs för arbetet. Sådana åt-
gärder kan bero på närhet till kontaktledning, 
särskilda påkörningsrisker, arbete nära trafikerat 
spår etc.

Informations- och kompetenskrav
För att få genomföra ett arbete eller ett studie-
besök inom spårområdet krävs att detta sker 
under överinseende av en skydds- och säkerhets-
ledare. Personer som ska arbeta under SoS-
ledarens överinseende ska dessutom ha fått 
information om de viktigaste skydds- och säker-
hetsbestämmelserna genom Banverkets informa-
tionsmaterial.

Den person som innehar behörigheten egenskydd 
kan få tillstånd att vistas inom ett spårområde på 
egen hand under förutsättning att inget arbete 
utförs och personen har tillräcklig uppsikt på 
tågtrafiken.

Kompetenskrav som ur arbetsmiljö- och säker-
hetssynpunkt gäller för personer som ska utföra 
arbete eller vistas inom ett spårområde anges i 
handboken BVH 90� ”Trafiksäkerhetsfunktioner, 
uppgifter och kompetenskrav”.

Kompetenskrav för personer som ska ansvara för 
eller utföra elarbetsuppgifter regleras i BVF 913, 
”Elsäkerhetskrav på personal för arbete på och 
nära Banverkets starkströmsanläggningar”.

Behörigheten kan återkallas av medicinska skäl 
eller om personen inte följer fastställda krav.

 

Om man inte syns, finns 
man inte. Kläderna är 
därför extra viktiga för väg- 
och banarbetare.
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Skydds- och säkerhetsledare 
(SoS-ledare)
För varje aktivitet som utförs inom spårområde 
ska det finnas en Skydds- och Säkerhetsledare 
(SoS) utsedd. Detta gäller oavsett om det är 
Banverkets personal eller entreprenör som utför 
arbetet. SoS-ledaren ska finnas på den plats där 
denna aktivitet utförs.

Arbetsledningen för arbetsstället ansvarar för att 
SoS-ledare utses. SoS-ledaren övertar inte arbets-
ledningens ansvar för arbetsmiljö och säkerhets-
frågor. När två eller flera arbetsgivare arbetar in-
om samma område ska dessutom anges vem som 
har ansvaret för samordning av det gemensamma 
arbetarskyddet. 

Det åligger SoS-ledaren att kontrollera och slut-
föra den samordnade skydds- och säkerhetsplane-
ringen för avsett arbete. Eftersom SoS-ledaren 
samordnar de olika skydds- och säkerhetsfrågor-
na på arbetsplatsen ska även den planering som 
genomförs kompletteras och kontrolleras på 
arbetsplatsen.

Tillträde till spårområde
Av säkerhetsskäl får endast den som har Ban-
verkets uppdrag att utföra arbete vistas inom 
spårområde. Vistelse inom spårområde får endast 
ske i den omfattning som arbetsuppgiften eller 
besöket kräver. Vistelse i samband med studie-
besök ska ske under överinseende av SoS-ledare.
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Varselklädsel
Alla personer som vistas inom spårområdet ska 
bära varselkläder eller varselväst med reflexer. 
Reflexytan och reflexplaceringen ska följa stan-
dard EN �71, lägst klass �.

För funktionerna tågvarnare och olycksplats-
ansvarig krävs alltid varselväst med funktions-
beteckning.

Syftet med varselklädsel är att individen ska vara 
väl synlig vid vistelse inom spårområde. Beroende 
på arbetets omfattning kan det vara lämpligt att 
tydliggöra även andra funktionärer genom varsel-
västar med funktionsbeteckning.

Redskap och utrustning
Arbetsredskap indelas i lätta och tunga arbetsred-
skap. 

Lätta arbetsredskap får väga högst 1�0 kilo och 
ska kunna flyttas eller tippas ur spår om situatio-
nen påkallar det. Exempel härpå är bärbara 
redskap, trampdressin och lättare mätutrustning.

Arbete i eller invid trafikerat spår

Säkerhetszon

I samband med arbeten i eller invid trafikerade 
spår tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen 
sträcker sig �,� meter ut från närmaste räl.

Längs varje spår behöver i allmänhet även finnas 
fritt utrymme som kan disponeras utan risk för 
att säkerheten för tågtrafiken äventyras. Utrymme 
som disponeras för upplag, förråd etc ska planeras 
så att det inte sträcker sig in i säkerhetszonen. 
Med hänsyn till bedömda risker kan Banverket 
besluta att säkerhetszonen kan utökas.

Utrymning av trafikerat spår

Arbete i trafikerat spår får endast ske om perso-
nal, maskiner eller redskap etc, kan vara avlägs-
nade från säkerhetszonen minst 10 sekunder in-
nan tåg kommer fram till arbetsplatsen.

Utrymningstiden beräknas från det ögonblick då 
tåget tidigast kan ses av tågvarnare och fram till 
dess att samtlig personal och redskap etc utan 
stress har lämnat zonen.

Utrymning får inte ske över annat trafikerat spår. 
Vid arbete på mellanliggande spår i ett flerspårs-
system krävs det att intilliggande spår avstängs 
från trafik.

Försämrade siktförhållanden kan innebära att 
arbetet måste avbrytas. Om arbetet är så ange-
läget att det måste genomföras oavsett väder- och 
siktförhållanden, ska det redan från början plane-
ras som arbete i avstängt spår. 
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Tillåtna arbetsredskap

Inom säkerhetszonen för trafikerat spår får endast 
lätta arbetsredskap användas, samt endast finnas 
den mängd av brandfarliga och explosiva varor 
som absolut behövs för att utföra arbetet. Behål-
lare med brandfarlig vätska som innehåller över 
�0 liter samt gasbehållare får inte finnas inom 
zonen. Behövs annan utrustning, t ex tunga red-
skap eller maskiner, inom säkerhetszonen ska 
arbetet ske i avstängt spår.

SoS-ledarens uppgift

I första hand ska skyddsåtgärderna på arbetsplat-
sen vara planerade. SoS-ledaren erhåller då en 
Skydds- och säkerhetsplan inklusive checklista 
tillsammans med arbetsordern. 

Med hjälp av checklistan ska SoS-ledaren kon-
trollera säkerheten på arbetsplatsen. Han ska även 
bedöma om förhållandena har förändrats så att 
planeringen måste kompletteras eller en ny 
planering genomföras. 

Om arbetet ska ske i eller invid trafikerat spår ska 
SoS-ledaren alltid göra en utrymningsplanering. 
Denna görs på checklistan med utgångspunkt 
från de faktiska förhållandena. Provutrymning av 
arbetsplatsen bör göras.

Behov av tågvarnare bedöms av ansvarig arbets-
ledare. Om detta inte har gjorts vid SoS- 
planeringen eller före arbetets början kan SoS-
ledaren göra detta innan arbetet påbörjas.

Då planeringen slutförts och den visar att arbetet 
kan ske i eller invid trafikerat spår ansvarar SoS-
ledaren för följande åtgärder:

• Instruera tågvarnare

• Kontrollera varningsfunktionen

• Informera alla på arbetsplatsen om varnings- 
 metod och utrymning

• Modifiera säkerhetsplanen vid förändrade   
 förhållanden

Tågvarnarens uppgift

Uppdraget som tågvarnare fordrar god uppmärk-
samhet. Detta kan uppnås genom arbetsrotation, 
dvs personalen turas om att vara tågvarnare. Byte 
bör ske minst varannan timme. 

Personal, maskiner och/eller 
redskap ska vara avlägsnade från 

säkerhetszonen minst 10 sekunder  
innan tåg kommer fram till 

arbetsplatsen.
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Tågvarnare ska:

- bära varselväst med beteckningen ”TÅG- 
 VARNARE”

- alltid vara utrustad med de i SoS-planen an- 
 givna akustiska och visuella varningsmedlen

- helt ägna sig åt sin arbetsuppgift och inte åt  
 något annat som kan avleda uppmärksamheten

- inte avlägsna sig utan tillstånd av SoS-ledaren

- vid försämrade siktförhållanden ansvara för  
 utrymning av spåret och därefter kontakta   
 SoS-ledaren

- använda de varningsmetoder som anges i  
 SoS-planen.

Ljudsignaltavlor

Vid behov kan ljudsignaltavla sättas upp på ömse 
sidor om arbetsplatsen. Tavlan får inte ersätta tåg-
varnare, den är endast ett komplement.

Arbete vid elektrifierat spår

Ska arbete utföras så att det finns risk att med 
kroppsdel eller föremål komma närmare hög-
spänningsförande del än 1,� meter, ska elarbets-
ansvarig frånkoppla ledningen och vidta före-
skrivna skyddsåtgärder.

Arbete med kran, grävmaskin etc närmare Ban-
verkets spänningsförande högspänningsledningar 
än �,0 meter, kräver särskilda föreskrivna åtgär-
der.

Arbete i avstängt spår
Avstängt spår innebär att ett spåravsnitt är avspär-
rat för tågrörelser. För arbete på avstängt spår 
ansvarar en tillsyningsman. Detaljerade regler för 
dessa arbeten finns inarbetade i Banverkets före-
skrift BVF 900. 1-3.

Andra fordonsrörelser än tågrörelser får ske på 
det avspärrade spåravsnittet under särskilda för-
utsättningar. För att säkerheten ska vara betryg-
gande kräver säkerhetsbestämmelserna bl a att 
samråd ska ske mellan tillsyningsmännen för de 
olika verksamheterna (fordonsrörelser och arbe-
ten) på det avspärrade spåravsnittet. Dessutom ska 
körning ske med begränsad hastighet som anpas-
sas till siktsträckan.

Vanligtvis är det trafikledningens personal (tåg-
klareraren) som ger starttillstånd för varje verk-
samhet för sig. Vid mer omfattande verksamhet, 
med många arbeten och transporter, kan en hu-
vudtillsyningsman överta tågklarerarens uppgift. 
Inom sitt område ger huvudtillsyningsmannen 
starttillstånd för varje verksamhet för sig.
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Speciella 
exploateringsarbeten
Vid anläggningsarbeten kan som inlednings- eller 
avslutningsarbeten vissa speciella arbeten före-
komma.

Trädfällning
Avverkning är riskfyllt och kräver god erfarenhet 
av de som utför arbetet. Den som använder mo-
torkedjesåg vid trädfällning, eller motorröjsåg, ska 
vara tillräckligt utbildad för detta.

Arbete med motorkedjesågar och trädfällning  
regleras i AFS �000:� .

Instruktion och kunskap om trädfällningsteknik 
är en förutsättning för att undvika olycksfall.

Vid fällning eller upparbetning av träd med 
motorkedjesåg ska följande skyddsutrustning 
alltid användas: 

• Skyddshjälm

• Hörselskydd 

• Ögonskydd (nätvisir) 

• Skyddsskor  

• Benskydd (t ex skyddsbyxor med inbyggda  
 benskydd).

• Skyddshandskar  

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla före-
skriven personlig skyddsutrustning och arbets-
tagaren är skyldig att använda den.
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Trädfällning innebär stora risker. Därför finns 
relativt detaljerade bestämmelser i AFS �000:� 
om hur arbetet ska göras. Särskilt viktigt att tänka 
på är att:

- ensamarbete bör undvikas annars ska kontakt- 
 möjlighet finnas

- ensamarbete med stormfällen är inte tillåten

- arbetaren bör ha särskild utbildning

- hjälpmedel för styrning av fallriktning ska  
 finnas

- de speciella riskerna med fastfällda träd eller  
 stormfällen beaktas

- de speciella riskerna vid fällning i brant terräng  
 samt nära byggnader, luftledningar och vägar  
 beaktas

- obehöriga inte får uppehålla sig inom risk-  
 området vid fällning.

Vid arbetsplats där arbete med motorkedjesågar 
används, ska det finnas ett särskilt rum för till-
syn, vård och förvaring av sågarna. Rummet ska 
vara avgränsat från personalutrymmen och försett 
med värme, belysning och god ventilation.

Bullerexponeringen vid arbete med motorkedje-
såg är stor. Det är absolut nödvändigt att använda 
fullgoda hörselskydd. Bullernivån från en motor-
såg ligger runt 100 dB(A), alltså på en klart skad-
lig nivå. Bullret kan vara skadligt även för den 
som vistas i närheten av platsen för sågarbetet.

Den fysiska belastningen vid trädfällning och 
trädbearbetning är mycket hög. Bland skogsarbe-
tare är besvär i rygg och axlar mycket vanligt, 
trots deras vana och goda arbetsteknik. För den 
som mera sporadiskt sysselsätts med trädfällning 
och kanske inte har den bästa arbetstekniken är 
risken för överansträngning med akuta ryggbe-
svär stor. 

Avgaserna från motorsågen kan vara mycket be-
svärande. Särskilt gäller detta vintertid då träd-
kapning ofta sker i en grop i snön. Särskilt ben-
senfritt bränsle för motorsågar bör användas, trots 
ett något högre pris.

Som kedjeolja bör endast vegetabilisk olja använ-
das. Den är mer miljövänlig än petroleumolja 
och reducerar risken för hudbesvär.
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Platt- och stensättning
De vanligast förekommande stensättningsarbe-
tena är kantstensättning, plattläggning, mark-
stenläggning, gatstensättning samt montering av 
murar och konststenmontering.

Gatstensättning med granit sker idag mest på 
torg och i speciella kulturmiljöer. Detta arbete 
görs fortfarande helt för hand och någon maski-
nell metod finns inte. Detta arbetes belastning på 
axlar, rygg och knän är välkänt. Belastningarna 
kan i någon mån mildras genom täta pauser och 
variation i arbetsuppgifterna.

Till skillnad från gatstensättning så finns det väl 
fungerande maskinella hjälpmedel för läggning 
av plattor. Vanligast är en balanserad arm försedd 
med en vakuummuff som lyfter plattorna. Platt-
läggaren kan enkelt flytta plattorna från pallen 
och lägga dem med god precision. 

På senare år har det blivit allt mer uppskattat och 
därmed vanligare att lägga marksten i stället för 
asfalt. Särskilt gäller detta på gångbanor och torg, 
men även på områden som utsätts för stora 
punktlaster. Markstenen är inte bara enligt mån-
gas åsikt vackrare än asfalt, den tål också högre 
belastning utan att deformeras. Dessutom dräne-
rar marksten bättre än asfalt. 

Marksten kan idag läggas nästan helt maskinellt 
direkt från pall. Manuell läggning fordras fortfa-
rande vid kantanslutning mot föremål. Det finns 
flera väl fungerande typer av läggningsmaskiner. 
Gemensamt för maskinläggning av marksten är 
att ett helt varv av sten kan tas från pallen på en 
gång. Maskinläggningen blir därmed mycket 
rationell och erbjuder stora fördelar ur både 
ergonomisk och ekonomisk synpunkt.

För läggning och justering av kantsten finns sär-
skilda maskinella lyftar. Vanligast är dock fortfa-
rande att stenarna läggs ut med lastbilskran vid 
sidan av den blivande kanten, varefter stenarna 
placeras och justeras på plats för hand. Detta är 
ett arbete som innebär stora risker för besvär i 
rygg och knän samt risk för ljumskbråck. 

Vakuumlyft vid plattläggning är ett 
ergonomiskt bra hjälpmedel.



Lästips:

Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 AV Publikationsservice

Skydd mot skada genom ras, AFS 1981:15 AV Publikationsservice

Gräv säkrare!, ASS H7 AV Publikationsservice

Schaktning i jord, ASS H13 AV Publikationsservice

Lagstiftning om transport av farligt gods  Prevent

Handbok för vägtransport av farligt gods Prevent

Arbetsmiljöregler för anläggningsmaskinföretag Maskinentreprenörerna

Vad säger lagen om...(olika entreprenadmaskiner) Volvo Construction 
 Equipment

Det är viktigt för arbetsmiljön att alla på arbetsplatsen har 
goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöpåverkan. 

I Byggbranschens arbetsmiljöavtal är arbetsmiljöutbildning 
för vissa grupper reglerad. Utöver en grundutbildning i 

arbetsmiljö kan chefer, arbetsledande personal och skydds-
ombud behöva en fördjupad kunskap om speciella arbets-
miljöaspekter i verksamheten. Detta är i avtalen reglerat 

som påbyggnadsutbildningar. Även andra grupper av 
anställda kan behöva denna fördjupade kunskap.

Byggbranschens skriftserie för påbyggnadsutbildning 
i arbetsmiljö innehåller följande 10 titlar:

Beläggning, Byggprocessen, Engagemang, 
Ergonomi, Mark-Väg-Ban, Maskiner, Nybyggnad, 

Rehab, Schakt & Gropar, Sprängning & Berg.
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