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VO: Aktiv itet/Projekt:  

BAS-U (namn): Projektledare/Beställare (namn): 

Bevakningssträcka/Km – Driftplats/Spår: 

Datum:       Starttid:    Sluttid: 

Inledande planering 
Bedrivs arbetet/besöket inom eller påverkar spårområdet? 

Ingår spårfordon och/eller arbetsredskap i arbetet? 

Innebär arbetet elektrisk risk? 

Finns andra risker? 

Kräver arbetet/besöket avstängt spår (trafikverksamhet)? 

Ska snöröjning ske under växling? 

Vid "Ja" fortsätt planera under aktuella rubriker nedan. Tågvarning, se egen rubrik.  

Ja 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nej 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Spårfordon och arbetsredskap 
Har riskerna som anges i stödtexten till denna TMALL hanterats och dokumenterats? ☐ ☐

Elektrisk risk 

Elsäkerhetsledare (namn): 

Tagit del av  arbetsgivares inledande elsäkerhetsplanering? 

Är elsäkerhetsplanering på arbetsplatsen genomförd? 

Är instruktion till personalen genomförd? 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Andra risker t.ex . trafik i intilliggande spår, dimma, buller, ras, plankorsning, materiallyft 

Risker:  

Vidtagna sky ddsåtgärder: 

Avstängt spår 

Val av  sky dd: (trafikverksamhet t.ex. A-skydd) 

Tillsy ningsman (namn): 

Snöröjning under växling 
Finns behov av  besiktning avseende farbarhet efter utförd snöröjning? 

Är besiktning av  anläggning utförd efter snöröjning? 

☐

☐

☐

☐

T ågvarning – bedöm ning om  den är genomförbar 
Sth v id platsen för arbetet/besöket (omvandlat till meter/sekund): 

Aktuell siktsträcka i båda riktningarna (meter): 

Utry mningstid + 15 sekunder: 
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Behövd siktsträcka (sth x  utrymningstid enligt ovan) blir i meter: 

Varningsmetoder/hjälpmedel: 

Utry mningsväg:  

Tågvarning kan t.ex. inte genomföras vid otillräckliga siktsträckor, där utrymme saknas utanför 
säkerhetszonen som utrymning kan ske till, då varningsmetodiken inte kan nyttjas eller då utrymning 
sker över annat trafikerat spår än det spår där tågvarning sker. 

Kan arbetet/besöket ske som  tågvarning? Vid "Ja" fortsätt planera nedan. 

Manuell tågvarning (namn tågvarnare): 

Automatisk tågvarning (typ): 

Är instruktion till tågvarnare utförd? 

Är information till personer på arbetsplatsen utförd? 

Är provutrymning utförd? 

Signatur på informerade personer:  

Kompletterande åtgärder: (hastighetsnedsättning, ljudsignaltavlor) 

Ja 
☐

☐

☐

☐

Nej 
☐

☐

☐

☐

Kom petens/behörighet 
Har alla som deltar i arbetet/besöket minst skyddsanvisningar? 

Har alla giltig behörighet och legitimation? 

Har lokal information delgetts alla behöriga personer? 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

SoS-planering utförd av  (namn SoS-planerare/SoS-ledare): 

Signatur:                                                                 Datum: 

Ny  SoS-planering (orsak): 

Ny  eller kontrollerad SoS-planering av  (namn SoS-ledare) 

Signatur:     Datum: 

Anteckningar/Skiss 
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