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Förändringar från senaste version

Justering i avsnitt 5.4 om skyddskläder utifrån BVF 923 som ersatts av TDOK 2013:0289 
samt ändrad hänvisning då BVF 929 ersatts av TDOK 2013:0001. 
Tillägg av punt 4.4 Skyddsronder. Tillägg av punkt 5.18 Arbetsfordon och arbetsredskap.
 

Allmänna ordnings- och skyddsregler 

 

1. Syfte 

Infranord vill skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljön ska kännetecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Arbetsmiljö, el- och 
trafiksäkerhetsarbetet samt brandskyddsarbetet ska bedrivas systematiskt och präglas av 
förebyggande åtgärder och ständig förbättring.

2. Omfattning 

Ordnings- och skyddsreglerna gäller på alla anläggningar och platser där Infranord bedriver 
verksamhet. Dessa kan kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats.  

Reglerna kompletterar, men ersätter inte, gällande lagar och föreskrifter från myndigheter. 

Alla som vistas inom Infranords arbetsområden ska följa dessa regler.

3. Arbetsgång Innehåll 
1. Syfte 1 

2. Omfattning 1 

3. Arbetsgång 1 

4. Risker i arbetet 2 
4.1 SÄKERT BETEENDE ......................................................................................... 2 
4.2 INFORMATION OCH KOMPETENS .......................................................................... 3 
4.3 ARBETSPLATSENS UTFORMNING .......................................................................... 3 
4.4 SKYDDSRONDER ........................................................................................... 4 

5. Ordnings- och skyddsregler 4 
5.1 BRANDSKYDD .............................................................................................. 4 
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4. Risker i arbetet 
 Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka säkerhetsåtgärder som gäller. 

Infranord ansvarar för att genomgöra riskanalys/riskbedömning för planeringen och egna 
arbetsmoment. 

Våra underentreprenörer ska lämna uppgifter om risker (riskanalys) och förslag till åtgärder till 
Infranord innan arbetet påbörjas, samt medverka vid riskanalys i den omfattning som Infranord 
kräver. 

4.1 Säkert beteende  
För att uppnå skadefria och hälsosamma arbetsplatser är det av stor vikt att alla på arbetsplatsen 
bidrar till en säkrare arbetsplats genom att;  

 Inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet.  
 Förstå att arbetsmiljöarbetet är en självklar del av arbetet, genom att exempelvis använda 

föreskriven skyddsutrustning.  
 Vara medveten om sina handlingar samt tänka på konsekvenserna av sitt handlande innan 

arbete påbörjas.  
 Ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister samt vid behov underrätta 

Infranords arbetsledning samt skyddsombud.  
 Omedelbart rapportera alla tillbud, skador eller andra riskobservationer till Infranords 

arbetsledning. 
 Ha god uppmärksamhet vid arbetsfordon och arbetsredskap och vid andra arbetsmoment som 

kräver god uppmärksamhet.  
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 Förare av bilar och arbetsfordon transporterar inte obehöriga i förarhytten. 

4.2 Information och kompetens  
Vi skall se till att samtliga som uppehåller sig på våra arbetsplatser erhåller nödvändig information 
samt innehar rätt kompetens för att vistas och arbeta säkert. 
 

 Alla som är verksamma på arbetsplatsen ska innan arbetet påbörjas informeras om 
arbetets risker och regler som gäller på arbetsplatsen. 

 Besökare som kommer till en arbetsplats ska genomgå en säkerhetsintroduktion som 
innehåller tillämpliga delar av arbetsplatsens regler och nödlägesrutiner, den som tar 
emot besökaren ansvarar för att detta genomförs.  

  Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen ska medverka på möten och inspektioner i den 
omfattning som Infranord kräver.  

 Byggarbetsmiljösamordnaren har ansvar för att samordna arbetet med att förebygga 
risker för ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället. Organisera och planera 
det gemensamma arbetsmiljöarbetet samt bevaka att åtgärder vidtas och i vissa fall själv 
direkt vidta åtgärder. Byggarbetsmiljösamordnarens anvisningar ska följas av samtliga 
på arbetsplatsen. 

 All arbetsledning och säkerhetspersonal skall behärska svenska språket i tal och skrift.  
 De som erfordrar extra behörighet för att utföra sitt arbete, exempelvis kranförare, 

lastmaskinförare, användare av travers, ska styrka sin behörighet genom att uppvisa 
skriftlig dokumentation på genomförd utbildning. I de fall där även skriftligt tillstånd 
krävs, t ex för att använda en maskindriven lyftanordning (bl.a. vid koppling av last och 
användning av mobila arbetsplattformar) och truckkörning samt arbetsredskap med 
gafflar kontrollerar Infranord att underentreprenör innehar skriftligt tillstånd. Infranord 
har även möjlighet att utfärda skriftligt tillstånd för egen samt inhyrd personal om 
dokumentation på utbildning finns.  

 Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste vara 
besiktade. Utrustning som saknar uppgift om godkänd besiktning får inte användas på 
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för Infranords arbetsledning innan arbetet 
påbörjas.  

 Verktyg och instrument, t.ex. momentdragare, mätinstrument, ska vara tydligt uppmärkta 
och de som har krav på kalibrering ska så vara och dokumentation ska på begäran kunna 
uppvisas. 

 Erforderliga skyddskläder och skyddsutrustning ska bäras och användas. 
 ID06-kort ska bäras på våra arbetsplatser, regler för ID06 ska följas. 
 Underentreprenörer eller leverantörer är skyldiga att i förväg skriftligen anmäla namn 

och personnummer på personer som ska utföra arbeten på arbetsplatsen till Infranords 
arbetsledning. Dessa ska kunna styrka sin kompetens genom uppvisande av CV och/eller 
relevanta intyg på utbildningar och certifikat. 

 Besökare får inte röra sig fritt på arbetsplatsen utan ledsagare.  
 

4.3 Arbetsplatsens utformning  
Våra arbetsplatser ska utformas så att det skapas säkra förhållanden för samtliga som vistas på och 
kring den. 
 

• Alla på arbetsplatsen ska städa sitt arbetsområde från allt plockbart skräp kontinuerligt under 
dagen.  

• Material och förnödenheter ska endast förvaras på anvisad plats. Detta ska ske på ett sådant 
sätt att de ej välter, rullar ut eller sprider sig. 
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• Arbetsplatsen ska – speciellt tillträdesleder, trappor, ställningar, arbetsplatsformar - vara fria 
från material eller föremål som kan medföra snubbelrisk eller andra faror.  

• Tillträdesleder, parkeringar ska vid behov snöröjas och sandas för att motverka halkrisk.  
• Förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar får aldrig blockeras.  
• Inom arbetsområdet får fordonsparkering endast ske på anvisad plats.  
• Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och respektera att en yta med förhöjda 

risker, inom arbetsområdet, kan spärras av och varningsskyltas, vid exempelvis, lyftområden, 
maskiners arbetsområde samt schakter. 

• På våra arbetsplatser har vi till uppgift att övervaka att tredje man eller dennes egendom inte 
kommer till skada, bl.a. genom att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till 
arbetsplatsen.  

• TA-plan (trafikanordningsplan) - där så erfordras - ska vara uppsatt och tillgänglig för alla. 
Den visar hur tillfälliga trafiklösningar upprättas för att uppnå en god arbetsmiljö och 
trafiksäkerhet.  

• Heta arbeten ska utföras så att inga bränder uppstår. 
• Bullrande och dammande arbeten ska utföras med största möjliga hänsyn till tredje man. 

 

4.4 Skyddsronder  
Vid skyddsrond ska det kontrolleras att verksamheten brdrivs inom säkra och skyddade former. 
Skyddsrond ska genomföras på varje arbetsställe minst 1 gång per år, i projekt vanligen var 14:e dag 
eller enligt andra krav i kontrakt. 
Arbetsgivaren planerar, genomför och dokumenterar skyddsrond. Skyddsombud ska bjudas in. 
 

5. Ordnings- och skyddsregler 

5.1 Brandskydd  
Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om var nödutgångar och återsamlingsplatsen finns, liksom 
var brandsläcknings- och första hjälpen utrustning är placerad.  

Rökning är endast tillåtet inom angivet område.  

Gasflaskor ska – då de inte används - samlas på avsedd plats med synlig varningsskylt, ha 
skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade.  

Arbetsfordon ska tankas på avsedd plats och vara avstängda under tankningen. 

5.2 Heta arbeten  

 För alla arbeten som ska betraktas som heta arbeten utser respektive arbetsledare en 
tillståndsansvarig (brandskyddsansvarig).  

 Personal som utför, övervakar eller ger tillstånd för svetsning, skärning, slipning, lödning eller 
andra arbeten som kan förorsaka gnistor eller eld skall ha genomgått Svensk 
brandskyddsföreningens behörighetsutbildning ”Heta arbeten”. Släckutrustning som klarar 
enklare brand ska finnas tillgänglig. 

 Tillståndsansvarig bör inhämta räddningstjänstens information om brandrisknivå innan tillstånd 
ges. 

5.3 Arbete på väg  
Samtliga arbeten som betraktas som arbete på väg enligt Trafikverkets bestämmelser skall säkras. 
Detta innebär bland annat att en utmärkningsansvarig utses. Denne upprättar en trafikanordningsplan 
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(TA-plan) som inlämnas till berörd väghållare för godkännande. Arbetet får påbörjas först när 
väghållaren godkänt TA-planen. TA-planen ska finnas tillgänglig under den tid skyltning 
förekommer.  

5.4 Personlig skyddsutrustning  
Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning som ska användas. 

Varselklädsel enligt standarden EN 471/EN 20471, lägst reflexyta och reflexplacering klass 2, ska 
bäras på överkroppen i spårmiljö. Skyddskläder ska även vara ljusbågetestade och flamskyddstestade 
i alla lager. 

Skyddshjälm med hakrem och skyddsskor med spiktrampskydd ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella 
riskanalyser/skyddsinstruktioner.  

• Skyddsglasögon ska bäras där risk för ögonskador finns.  

• För arbetet avsedd skyddsmask eller friskluftsmask skall bäras vid slipning, värmning eller 
svetsning av galvaniserade material, mangan etc. 

• Flytväst är obligatorisk vid arbete på, ovanför eller i anslutning till vatten. Vid arbete på bro 
över strömmande vatten, ska fast fallskydd alternativt fallskyddsnät anordnas samt båt och 
båtförare finnas lättillgängliga för räddning. 

• I övrigt ska personlig skyddsutrustning bäras när det behövs, t.ex. skyddshandskar, 
hörselskydd, fallskyddsutrustning osv. 

Användaren ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin skyddseffekt 
och hygieniska standard.  
För personer som inte ska utföra arbete i spårmiljö är det tillräckligt med varselväst/-varseljacka, 
hjälm och skyddsskor (under förutsättning att projektet som besöks inte har särskilda regler, då ska 
de följas). Här avses studiebesök, arbetsplatskontroll, skyddsrond, revision eller liknande uppgift. 
Enstaka undantag som dokumenteras skriftligt i riskanalys av platschef för studiebesök/enklare 
arbeten där man gör bedömningen att risken för ljusbåge eller flamma inte finns tillåts. 
 

5.5 Skyddsanordningar  
En tillfällig skyddsanordning måste sättas upp kring det aktuella arbetsområdet om arbetet innebär att 
det finns risk för att någon kan skadas. 
 
Skyddsanordningar i spårmiljö får endast tas bort av behörig funktion t.ex. SoS-ledare, 
elarbetsansvarig, tågvarnare eller tillsyningsman. Den som tar bort skyddsanordningen är skyldig att 
återställa den. 

Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska kontrollera att erforderliga 
skyddsanordningar fungerar, är korrekt och säkert utförd innan arbete påbörjas.  

 

5.6 Elsäkerhet  
Alla arbeten eller åtgärder på starkströmsanläggningar ska utföras på ett sådant sätt att kraven 
uppfylls på nödvändig säkerhet för personer, egendom och husdjur. Arbetet görs under elsäkerhet. 
 
Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, får göra ingrepp i 
elinstallationer på arbetsplatsen/arbetsområdet. 
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Alla elektriska verktyg, utrustningar och kablage ska kontrolleras regelbundet. Defekt utrustning ska 
tas ur bruk.  

5.7 Uppställning av järnvägsfordon 
Infranord ska ställa upp sina fordon på av beställaren anvisad plats samma regler gäller för 
underentreprenörer. 

 

5.8 Fallskydd  
Fall är en vanlig orsak till allvarliga skador på arbetsplatserna och risken måste alltid förebyggas. Där 
det finns risk för fallskador ska arbetsmoment alltid föregås av riskanalys genomförd av berörda 
utförare.  
 

• Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan för 
räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas.  

• Vid användning av mobil arbetsplattform t.ex. bomlift, saxlift ska dessa vara försedda med 
fallskyddsräcke som ger tillräckligt fallskydd vid arbete från plattformsbotten, i annat fall ska 
personlig fallskyddsutrustning användas med fast förankringspunkt. 

• Stegar får endast undantagsvis användas och då i enlighet med riskanalys/riskbedömning 
som är godkänd av Infranord.  

• Stegar som används i spårmiljö och kan komma att användas inom kontaktledningens 
närområde ska vara av icke-ledande material och vara försedda med varningsskylt. 

 

5.9 Arbete i bergrum/tunnel 
Före arbete i bergrum/tunnel ska riskanalys kompletteras med de skyddsregler som gäller på 
platsen.  
 

5.10 Bullrande verksamhet  
Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt reducera eller skärma av särskilt bullrande arbete, 
genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning. Bullret ska reduceras så nära källan 
som möjligt. Tillstånd sökas hos polisen där så behövs. 
 
 Ljudanläggningar (radio eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av 

beställaren. 
 Vid bullrande arbete ska hörselskydd användas. 
 Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade.  
 Vid bullrande arbeten ska närboende informeras. 
 Inom tätort kan tillstånd från kommun erfordras. 

 

5.11 Dammskydd 
Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete genom planering och val av 
metoder, maskiner och utrustning.  
 
• Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt t ex genom bevattning av, integrerat utsug 

samt punktutsug  
• Vid bearbetning av makadamballast skall denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd för 

personal och allmänhet. 
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• Vid dammande arbeten ska närboende informeras. 
 

5.12 Kemiska produkter och farliga ämnen  
Kemiska produkter eller farliga ämnen får endast användas i enlighet med instruktioner från utförd 
riskbedömning och tillhörande säkerhetsdatablad (SDB).  
 
Det ska finnas en förteckning med aktuella SDB för hälso- och miljöfarliga ämnen som hanteras på 
våra arbetsplatser. Dessa SDB ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.  
Vid arbete som kan innebära kontakt med hälsofarliga ämnen ska arbetstagare använda erforderlig 
skyddsutrustning och ha tillgång till säkerhetsdatablad. De ska genomgå den utbildning och de 
hälsoundersökningar som krävs. (Se även punkten Personlig skyddsutrustning.) 
 
Underentreprenörer ska alltid lämna uppgifter om vilka kemiska produkter/farliga ämnen (inkl. SDB) 
de tänker hantera till Infranord, samt säkerställa att de som arbetar med produkterna fått tillräcklig 
utbildning/information om säker hantering.  
Underentreprenörer ska lämna uppgift om förbrukade mängder av kemikalier på förfrågan från 
Infranord. 

5.13 Skador och tillbud 
Olyckor som berör arbetsplatsen, tågtrafiken, el- eller trafiksäkerheten, tredjeman eller 
kombinationer härav ska omedelbart anmälas till driftledningscentralen eller motsvarande funktion. 
Att detta sker ingår i varje medarbetares ansvar. 

Allvarliga arbetsolyckor och tillbud ska anmälas till arbetsmiljöverket. 
 
Olyckor och tillbud som uppstår inom verksamheten ska rapporteras till Infranords arbetsledning. 

5.14 Ensamarbete  
Vid utförande av farligt arbete får ensamarbete inte förekomma om inte säkerheten genom särskilda 
åtgärder kan garanteras. 

5.15 Alkohol och droger  
Alkohol och droger får inte intas på våra arbetsplatser . 
En påverkad eller bakrusig person på arbetsplatsen är både en fara för sig själv, för sina 
arbetskamrater och sin omgivning.  
 
Dessa personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att 
hemkomsten säkerställs.  

5.16 Avfallshantering  
Åtgärder ska vidtas för att avfall/sopor hanteras på ett lämpligt sätt på respektive arbetsplats.  
 
Avfall från våra arbetsplatser ska källsorteras vid avsedd plats.  
Farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs.  
 
Underentreprenörer ska lämna uppgift om avfallsmängder på förfrågan från Infranord. 
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5.17  Särskilda regler vid arbete på Trafikverkets anläggning 

5.17.1 Råd och skydd  

All egen personal som skall vistas i spårmiljö skall ha genomgått utbildning i egenskydd. 
 
Underentreprenörers samt inhyrd personal som saknar säkerhetsbehörighet och arbetar i spårmiljö 
ska minst ha genomgått information om Råd och skydd. 
 
Om underentreprenör anlitas för att utföra arbeten i egen regi, med egen säkerhetspersonal, enligt 
BVH 906, Trafiksäkerhetsfunktioner - Uppgifter och kompetenskrav, ska kopia av läkarintyg, 
utbildningsintyg och intyg om genomgången repetitionsutbildning tillsändas Infranord för utfärdande 
av lokal behörighet. 

5.17.2 Skydds- och säkerhetsledare  

Det skall alltid finnas en skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare) på varje arbetsplats i 
spårtrafikmiljö. SoS-ledaren skall vara utbildad enligt normerna i BVF 906, 
”Trafiksäkerhetsfunktioner”. Det åligger SoS-ledaren att kontrollera och slutföra den samordnade 
skydds- och säkerhetsplaneringen för avsett arbete enligt TDOK 2013:0289, ”Säkerhet vid arbete 
inom spårområde”. 

Arbetsledningen och medarbetarna ska följa SoS-ledarens anvisningar för säkerheten på arbetsplatsen. 
Om någon i arbetslaget lämnar arbetsplatsen eller inställer sig när arbetet redan har påbörjats, ska han 
eller hon anmäla sig till den ansvarige SoS-ledaren. 

5.17.3 Skyddsplanering / Riskbedömning 

All verksamhet i spårmiljö skall riskbedömas. I riskbedömningen namnges säkerhetsfunktionen med 
namn och telefonnummer. 

Denna riskbedömning säkerställer att arbetsplatsen är säker ur både el- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
Av riskbedömningen framgår också hur många säkerhetsfunktionärer och vilka typer som krävs för 
arbetet. De berörda säkerhetsfunktionärerna ska få riskbedömningen före arbetet påbörjas. 
Riskbedömningen sker i enlighet med TDOK 2013:0289, BVF 1921. 

5.17.4 Elsäkerhet  

Arbetet görs i enlighet med BVF 1921 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktledning 
eller tågvärmeanläggning och Starkströmsföreskrifterna. 

5.17.5 Spårgående arbetsredskap  

Spårgående arbetsredskap som används i entreprenaden skall vara är besiktigade enligt kraven samt 
framföras/nyttjas inom ett begränsat A-skyddsområde enligt reglerna i TDOK 2013:0001.  

Arbetsredskap typ traktorgrävare och grävmaskiner skall vara besiktigade avseende höjdspärrar och 
sidospärrar. 

5.17.6 Kemiska produkter och farliga ämnen  

Alla kemiska produkter som används inom Trafikverkets anläggning ska vara klassade av 
Trafikverkets Granskningsfunktion och riskbedömning godkänd av Infranord.  

 

5.18 Arbetsfordon och arbetsredskap 

Undvik användande av mobiltelefon i samband med användning av arbetsmaskiner på 
arbetsplatsen för annat ändamål än samtal som avser fordonets fortsatta framförande.  

Vid arbete i närheten till arbetsfordon och arbetsredskap definiera och håll säkerhetsavstånd. 
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Vid byte av redskap kontrollera att redskapet sitter fast på ett säkert sätt. Kontroll av 
redskapsinfästning ska alltid göras mot marken. 

 

6 Disciplinära åtgärder  
Den som bryter mot gällande säkerhetsföreskrifter kan utan förvarning avvisas och/eller stängas av 
från arbetsplatsen. 
 

7 Uppföljning 
Uppföljning sker fortlöpande på Infranords arbetsplatser inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö-, 
el- och trafiksäkerhet.  

8 Kontakt 
Vid tveksamheter kring vilka regler som gäller på Infranords arbetsplatser ska arbetsledningen 
kontaktas. 


