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Syfte

I dagens järnvägssystem är många 
aktörer delaktiga. Det är viktigt 
att vi alla informerar varandra om 
 händelser som påverkar andras 
verksamhet. Därför har Trafik
verket tillsammans med Bransch
föreningen Tågoperatörerna tagit 
fram den här broschyren som 
innehåller tips, råd och exempel på 
åtgärder vid särskilda händelser 
med mera. 

Den är inte ett styrande doku
ment utan ett komplement till 
järn vägsföretagens och Trafik
verkets ordinarie dokumentation. 
 Broschyren riktar sig till personal 
som arbetar operativt med järn
vägstrafik inom spåranläggningar 
som förvaltas av Trafikverket.

Om du har synpunkter,  frågor 
eller kommentarer är du 
 väl kommen att skicka dem till:

peter.larsson@trafikverket.se

anders.olofsson@tagakeriet.se

per.knies@sj.se

robin.aberg@greencargo.com
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Kontakt

Vid alla typer av störningar ska den initiala kontakten alltid tas med tågklareraren. 
Det ger denne möjlighet att stoppa annan trafik på lämpliga platser och att 
förhindra att skador förvärras.

I nästa skede kan det beroende på situation vara lämpligt att ta kontakt med 
eldriftingenjören vid kontaktledningsproblem, eller drifttekniker vid andra typer 
av skador.

Det ökar möjligheten för eldriftingenjören respektive driftteknikern att sätta in 
rätt åtgärder samt att kalla rätt resurser till rätt plats.

Exempel på  iakttagelser  
att rapportera
•  snötyngda, lutande träd nära 

 kontaktledningen

•  igensnöade växlar och signaler

•  rimfrost som skapar problem

•  grenar farligt nära spåret

•  oläsbara skyltar och signalbilder 

•  fel på mötande tåg

•  misstänkta solkurvor

Rapportera alltid alla fel som på - 
verkar trafiken eller anläggningen.
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Skadad kolslitskena och ADD 
 (Automatic Dropping Device)

Många strömavtagare utrustas med ADD (Automatic Dropping Device). Inuti 
kolslitskenan finns en luftkanal som står i förbindelse med utrustningen som 
lyfter strömavtagaren. Om kolslitskenan skadas förloras trycket i luftkanalen så 
att strömavtagaren snabbsänks. På vissa fordonstyper snabbsänks båda ström
avtagarna vid multipeldrift. 

Vad ska lokföraren göra om kolslitskenan skadas  
eller om ADD har aktiverats? 

• Notera kilometertal och stolpnummer för händelsen.

• Bromsa fordonet till stopp. 

• Meddela tågklareraren att kolslitskenan skadats eller att ADD har löst ut  
och att kontaktledningen kan ha skadats. 

Innan den andra strömavtagaren reses måste man säkerställa att den trasiga 
strömavtagaren inte kortsluter mot fordonstaket. Det sker normalt genom  
att elektriskt frånskilja den trasiga strömavtagaren. 

Vad ska tågklareraren och eldriftingenjören göra  
när lokföraren anmäler att ADD aktiverats

• Tågklareraren ska alltid meddela eldriftingenjören att en trasig  
strömavtagare anmälts.

• Eldriftingenjören hämtar information och iakttagelser från lokföraren.

• Eldriftingenjören kontrollerar om några brytare löst ut på aktuell sträcka.

Eldriftingenjören och tågklareraren tar beslutar om åtgärder baserat på den 
information som kommit fram. 



5 

Exempel på åtgärder:
Om det finns ytterligare en strömavtagare ska den användas. Om det inte är 
möjligt bör lokföraren samråda med eldriftingenjören och tågklareraren innan 
fordonet får fortsätta till närmsta lämpliga driftplats. Där bör en mer om
fattande kontroll utföras. 

Det är vanligt att tågklareraren ber nästkommande tåg att syna linjen med be
gränsad största tillåtna hastighet. Vid dubbelspår bör linjen om möjligt avsynas 
från det andra spåret.
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Detektorer för strömavtagare

Trafikverket har kameradetektorer som övervakar strömavtagarnas kolslit skenor. 
Dessa detektorer går under namnet KIKA. Sammanlagt finns det 16 detektorer på 
totalt 8 platser från norr till söder. Vanligtvis finns det två kameror på enkelspår 
och en kamera per spår vid dubbelspår. Enkelspår har kamera i båda riktningarna. 
Kameradetektorn är vanligtvis placerad på en bro eller viadukt. 

Enkelspår 
Jörn km 1002 

Myra km 230 

Ryggen  km 75 

Dubbelspår 
Bensjöbacken km 509 

Huvudsta km 4 

Alingsås  km 414 

Tjörnarp km 557 

Nässjö km 354

Detektorn larmar automatiskt den av Trafikverkets driftledningscentraler som 
ansvarar för området. Vid skada beordrar tågklareraren lokföraren att sänka 
största tillåtna hastighet till 20 km/tim och att snarast skifta strömavtagare. 
Om det inte är möjligt att skifta strömavtagare, bör lokföraren samråda med 
eldriftledare och tågklarerare innan fordonet får fortsätta till närmsta lämpliga 
driftplats. Där bör en mer omfattande kontroll utföras.

Förutom dessa detektorer används en upplyftsdetektor i Mölnbo. Denna detektor 
mäter hur mycket kontakttråden lyfts upp när en strömavtagare passerar. En 
felaktigt inställd strömavtagare kan lyfta kontakttråden för högt och riskerar då 
att slå i fasta objekt i anläggningen. Detektorn larmar automatiskt tåg klareraren 
om mätvärdet överskrider vad som är tillåtet. Tågklareraren kan då beordra 
sänkt hastighet eller att lokföraren ska skifta strömavtagare.

Mer information 
Läs mer om Detektorer
Karta över Detektorplatser
Styrande dokument:  
TDOK 2014:0689 Detektorer

 Se länkförteckning på sid 27.
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Rimfrost

Vintertid bildas det ibland rimfrost på kontaktledningen. Det medför att det 
uppstår en ljusbåge mellan kontaktledningen och strömavtagaren. Ljusbågen 
kan ibland ge skador på kolslitskenorna och kontaktledningen. 

Vid förarbyte, hyttbyte samt vid klargöring och avställning av drivfordon  
bör du som är lokförare alltid syna kolslitskenan från marken. 

Det är vanligt att kraftig rimfrost eller is ger upphov till:

• Kraftigt ihållande ljusbåge 

• Upprepade frånslag av huvudbrytaren 

• Kraftiga svängningar på linjevoltmetern

• Störningar på strömriktare

Observera kontaktledningen och andra fordons strömavtagare och kolskenor 
vid körning.

• Syna mötande fordon på sidospår och dubbelspår. 

• Var uppmärksam på kraftiga svängningar på kontaktledningen, både ovanför 
eget och mötande fordon. Det kan vara ett tecken på skadad kolslitskena. 

• Om rimfrosten skapar problem ska det anmälas till tågklareraren.

Tillstånd att använda dubbla strömavtagare vid kraftigt  
rimfrostbelagd kontaktledning
Det har visat sig att moderna lok som trafikerat sidotågväg har haft svårt att få 
dragkraft på grund av svår rimfrost. Vid de tillfällena kan det efter dialog med 
Eldriften tillåtas att ha båda strömavtagarna uppfällda för att ta sig ur den akuta 
situationen.
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Skyddssektioner

Kontaktledningshaverier inträffar relativt ofta vid ingången till skyddssektioner. 
Statistiken visar att det sker ungefär 10–12 gånger per år.

Passeras spänningslösa skyddssektioner med pådrag kan det uppstå ljusbågar 
som leder till ett kontaktledningshaveri. Det är lika viktigt att man inte använder 
återmatande elbroms. 

Se till att strömpådraget är 0 i god tid före ingången på skyddssektionerna av 
typ 3 och 4 (på de fordon som kräver att huvudbrytaren är frånslagen ska även 
detta vara utfört i god tid). När du kör med två eller tre lok måste sista lokets 
strömavtagare med säkerhet helt ha lämnat skyddssektionen innan du får 
påbörja strömpådraget.

Övergång mellan dubbelspår är att betrakta som en plats där ström begränsning 
råder eftersom man inte vet om förhållandena på det intilliggande spårets 
spännings matning.

Om ett fordon blir ståendes med strömavtagaren på en spänningslös skydds
sektion kan det finnas möjlighet att spännings sätta den manuellt eller fjärrstyrt 
via eldriftcentralen. Om det uppstår ska man kontakta eldriftingenjören.

Status på skyltar och lampor vid skyddssektionen 
Meddela drifttekniker när du observerar nedsmutsade kopplingstavlor och 
trasiga lampor.

Strömbegränsningstavla:
Passera tavlan utan strömpådrag eller med så lågt pådrag som omständig
heterna medger. 
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Strömbegräns
ningstavla

Nedkopplingstavla 
med tänd signal
lampa

Nedkopplingstavla 
med släckt 
signallampa

Nedkopplings
tavla utan 
signallampa

21 43
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Sugtransformator

Om det uppstår en situation där fordonet hamnar inom förbudszonen ska 
strömavtagaren fällas ned omedelbart och kontakt ska tas med tågklarerare 
och eldriftingenjör.

Om fordonet blir stillastående vid en sugtransformator med strömavtagaren 
uppfälld passerar linjeströmmen från den ena till den andra kontakttråden 
genom kolslitskenan. Det är de andra tågens effektförbrukning som är det stora 
problemet och inte det egna fordonets förbrukning. Den passerande linje
strömmen ger en värmeutveckling samt möjligen även ljusbågar som gör att 
kontakttråden smälter av.

För att ta sig från en situation där ett fordon blivit ståendes  
med strömavtagaren i förbudszonen gäller följande:
1. Om fordonet eller tågsättet kan fälla upp en annan strömavtagare som 

befinner sig utanför området med stoppförbudskyltar eller stoppförbuds
markering kan denna fällas upp och fordonet kan fortsätta sin färd.

2. Om det ovanstående alternativet inte är möjligt krävs det att man kan 
säker ställa att strömmen genom kolslitskenan kan hållas låg så att risken 
för nedbränning minimeras. Detta kan ske genom att eldriftingenjören 
kopplar så att matning till det stående tåget sker enkelsidigt.

Stoppförbudstavla 
Stoppförbudstavlor används där det finns risk för att kontaktledningen bränns  
av om ett fordon med uppfälld strömavtagare stannar.

Betydelse: Föraren får inte stanna fordonssättet så att någon 
 uppfälld ström avtagare hamnar mellan två stoppförbudstavlor.  
Om ett fordon med uppfälld strömavtagare tvingas stanna ska 
ström avtagaren genast fällas ned.

Stoppförbudstavla

Stoppförbudszon med tavlor

På enstaka platser kan stoppförbudzonen ha den 
gamla skyltningen för stoppförbudzon med två 
gula streck målade på stolpen
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Att välja strömavtagare och 
 kombinationer av strömavtagare

Drivfordon som är utrustade med två strömavtagare och har en obrukbar 
strömavtagare bör inte avgå från en driftplats där det finns en fordonsverkstad 
eller andra reparationsmöjligheter. Notera att så kallade bygelstudsar kan, för
utom felaktiga strömavtagare även bero på för lågt upptryck.

Motorvagnar
På motorvagnar blir strömavtagarna 
av naturliga skäl ofta placerade långt 
ifrån varandra vid multipelkoppling. 
Val och kombination har då mindre 
betydelse. 

Ett lok 
Normalt ska den bakre ström
avtagaren användas. 

Multipla lok 
Strömavtagare 1 + 4 bör användas 
eftersom det ger längst avstånd och 
därmed mindre upplyft och mekanisk 
påverkan på kontaktledningen. 

Vid rimfrost kan man använda ström
avtagare 2 + 4 för att få en bättre 
arbetsmiljö genom att ljusbågen blir 
något skymd för lokföraren. 

Undvik att använda två intilliggande 
strömavtagare.

Tre lok
Strömavtagare 1 + 4 + 6 bör användas.



Kontaktledningens uppbyggnad

Kontaktledningens hängverk består av en kontakttråd och en bärlina som 
samman binds med bärtrådar, se figur.

Ledningen hängs upp i utliggare, som möjliggöra att ledningen går i sicksack 
över spåret för att man ska få så jämnt slitage som möjligt på tågets ström
avtagare.

Kontaktledningens normalhöjd är 5,5 meter över spåret men kan variera upp 
eller ned en halvmeter vid broar, plankorsningar och industrispår. 

Stolpavståndet är normalt 60 till 65 meter. Det minskas vid kraftiga kurvor eller 
på särskilt vindutsatta ställen för att inte vindpåverkan av kontaktledningen ska 
göra att kontakttråden hamnar utanför lokets strömavtagare

Övriga ledare som placeras på kontaktledningsstolpar är återledning, för
stärknings ledning på BTsystem eller Förstärkningsledning, ATledning och 
jordlina på ATsystem. På många banor placeras även hjälpkraft i stolpens topp.

Mer information 
Lärobok Kontaktledning

 Se länkförteckning på sid 27.

BärlinaTrefas
hjälpkraft-
ledning

Åter-
ledning

Stolpe

Skyddsjordning

Bärtråd

Kontakttråd

Kontaktledning

Kontaktledning

Utliggare

AT-SYSTEMBT-SYSTEM

Diagonalrör

Underrör
Tillsatsrör

Dragstång/dragrör

UTLIGGARE

AT-ledning

Hjälpkraftledningar

AT-ledning

Förstärknings-
ledning

Jordlina
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Mer information 
Läs mer om Kontaktledningsfel

 Se länkförteckning på sid 27.

Några förekommande skador 
och kontaktledningsfel

Vinterskador: 
Skador då i stort sett hela kolet är borta från kolslitskenan. Skadorna har setts 
varje vinter och bedöms ofta bero på att limmet som håller kolet på plats för
störs av den värme som ljusbågar alstrar under frostiga förhållanden vintertid. 

Slag i anläggningen: 
Skadorna visar tydliga tecken på att strömavtagaren slagit i anläggningen.  
Ofta saknas en mindre bit av kolet eller att skenan är deformerad. Skadan beror 
till största del på felaktigheter i infrastrukturen. Frekvensen av dessa skador är 
troligen konstanta under hela året och inte årstidsrelaterade. 

Kontaktledningen: 
Vanliga fel på kontaktledningen är trasiga överkopplingslinor som sitter mellan 
kontaktledningssektioner samt att bärtrådar lossnar. Om dessa hänger ned i 
strömavtagarens område uppstår skador på kolslitskenorna.
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Tågvärme- och lokvärmeposter

Trafikverket har flera olika modeller av tågvärme och lokvärmeposter.  
På  bilderna nedan kan du se vilka data som gäller för varje typ av post. 

Det är viktigt att du som är lokförare tänker på att: 
• Anmäla fel på kontakter, kablar, lampor eller funktion. 

• Hänga upp kablar på anvisad plats så att kontakten inte hänger ner i snön

Lokvärmepost: 3x400 V 63 A, 50 Hz  
för t.ex. T44, Td, Z70

Lokvärmepost: 230 V, 16,7 Hz  
för till exempel Rc/Rm och Rd

Tågvärmepost: 1000 V 16,7 Hz för t.ex. persontåg

Ladduttag (blå): 230 V, 16 A, 50 Hz för t.ex: Y31
Tågvärmepost (röd): 3x400 V, 32 A, 50 Hz  
för t.ex. Y 31



15 

Utrustning på drivfordon

Följande utrustning bör vara standard på drivfordon:
• Växelkvast 

• Spett 

• Yxa 

• Snöskyffel 

Samtliga fordon som inte är utrustade med ett standardkoppel d.v.s. dragkrok, 
koppelbygel samt buffertar utan istället har någon form av automat/central
koppel måste ha ett fungerande och kontrollerat övergångskoppel ombord.

Förarpersonalen ska ha utbildning så att personen kan montera övergångs
kopplet. 

Det fordon som ska bogsera ett hjälpbehövande fordon med automat/central
koppel måste ha rörlig dragkrok.
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Att sopa snö ur en växel eller spårspärr 

Observera att snöröjning inom säkerhetszonen normalt sett är en underhålls
åtgärd och personal då ska arbeta enligt Trafikverkets gällande regler och 
rutiner (Askydd). Det är viktigt att lokförare följer det egna företags regler och 
rutiner för vistelse i spår.

Kom ihåg att snö har mycket god bullerdämpande effekt på rullande materiel 
och var därför extra uppmärksam på faran med fordonsrörelser i intilliggande 
spår. Manuell snöröjning i spårväxlar innebär risk för klämskador. 

Det är tillåtet att skotta och sopa bort snö från spåret framför hjulen på det 
egna fordonet då det behövs för

• Omläggning av en växel och för kontroll av växelläget 

• Att lägga en spårspärr i på eller avläge

• Att lägga på eller ta bort en bromssko, bromssläde eller vagnförstängare

Gör så här:
Kontakta tågklareraren som lokalfriger växeln. Tänd lampa i lokalställaren som 
indikerar att växeln är lokalfrigiven samt i kontroll i endera läget. Det är viktigt 
att det syns att växeln är lokalfrigiven så att inte någon annan kan lägga om den 
då du befinner dig i den.

• Använd alltid en växelkvast, aldrig din hand eller fot.

• Gör först rent stödräl och växeltunga innan du försöker manövrera växeln.

• Sopa snön i riktning ut ur växeln. Det är mycket viktigt att utrymmet mellan 
stödräl och växeltunga sopas helt rent.

• Sopa rent växelstagen och staggropen där stagen löper.

• Var extra noga vid tungkontrollkontakterna.

• Avsluta med att lägga om växeln och kontrollera att den går i kontroll i det 
önskade läget (lampan tänds igen efter omläggningen).

Kontakta tågklareraren då sopningen är klar och meddela att lokalfrigivningen 
kan återtas.

Mer information 
Trafikverkets Eutbildning om 
snö röjning i växlar

 Se länkförteckning på sid 27.
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Luftslangar och automatkoppel

Vintertid uppstår problem med hängande luftslangar på lok och vagnar som 
släpar i snön och blir fyllda med snö i kopplingsnävarna. När man sedan kopplar 
ihop dem och trycksätter systemet blåser tryckluften runt snön och skapar 
bromsstörningar. Det är vanligt förekommande på lok vid växling, rundgång 
samt efter avslutad tågtjänst.

Vid klargörning och avställning var noga med att luftslangar är upphängda  
i sina fästanordningar.

Vid koppling av fordon som är utrustade med automatkoppel är det mycket 
viktigt att koppelplanen är helt rena från snö och is.

Avlägsna eventuell snö och is i luftanslutningar samt kring lågeffektdon innan 
koppling sker.

Rapportera skadade koppelluckor för att undvika framtida problem.

Stoppa inte in händer eller fingrar i kopplet! Använd en skruvmejsel  
eller liknande.

Efter isärkoppling av fordon. Var noga med att syna skyddskåpan i sin helhet. 
Den måste vara hel samt sluta tätt och packningarna samt fastsättnings
anordningarna felfria vid montage. Om inte, rapportera till din fordonsledare.
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Bromsning som minimerar gnistbildning

Planera din körning, anpassa hastigheten och använd bara bromsen när  
det är absolut nödvändigt!

Praktiska tips:
Undvik ”småbromsningar”. Inled bromsningen med en trycksänkning på ca 
1,0 bar, invänta tillsättningstiden.

Öka uppmärksamheten på gnistbildning från hjul, efter ditt eller mötande tågs.

Var extra uppmärksam om du upplever att tåget rullar trögt.

Anpassa hastigheten så att onödiga inbromsningar undviks. 

Vid misstänkt tjuvbroms, börja med att överladda med knappen för överladdning. 

• ”Nollställ bromsarna”. När tåget stannat ska en trycksänkning på minst 
1,0 bar göras. Efter ca 1 minut lossas bromsen med losstöt och sedan knapp 
för utjämning av överladdning.

• Losstöt görs endast när man med säkerhet vet att bromsen är till på  
alla vagnar.

Efter upprepade bromsningar, avslutar man med knapp för utjämning av över
laddning 

För att minska risken för gräsbrand i banvallen vid bromsning av blockbromsade 
tåg gäller det att minimera upphettningen av bromsblocken. Det enklaste sättet 
är att inte använda bromsen mer än absolut nödvändigt, genom att anpassa 
hastigheten efter banprofilen så att tåget har en låg hastighet i början av ett 
medlut. Har ditt dragfordon elbroms så används den efter de regler som ditt 
järnvägsföretag anvisar.

Foto: Räddningstjänsten Västra Blekinge. 

Om du måste bromsa är det bättre att bromsa  
hårt under kort tid än en långbromsning med  
lägre bromstryck. 

Gör aldrig losstöt när huvud
ledningstrycket är uppe i 5 bar!!
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Spårhalka, även kallat lövhalka 

Är främst ett problem under hösten och orsakas av fallande löv och barr som 
krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i 
 kombination med fukt och låg temperatur.

Så här förebyggs spårhalka
Nyttja kunskapen om banan som ska trafikeras, var finns det stigningar som 
kan påverka körningen och kontakta gärna tågklarerare för mer information om 
aktuell körsträcka.

Anpassa körstil och tågvikt efter rådande väderlek och underlag, kraftiga 
 accelerationer och inbromsningar ökar risken för spårhalka.

Om tåget drabbas av spårhalka, rapportera så noggrant som möjligt till tåg
klarerare var halka har uppstått, gärna med hjälp av stolpnummer, kmtavlor, 
kurvor etc. Då kan andra varnas och anpassa körsätt och Trafikverket kan öka 
bekämpningen av spårhalkan.

Rapportera problem med spårhalka även till eget järnvägsföretag, då det är 
viktig input om när vagnreducering ska börja gälla. 

Om tåget har utrustning, sanda där det är halt. Det tjänar alla tåg på sträckan på.

Spårhalka bekämpas med ett friktionsmedel, bestående av vattengel med sand 
och stålkulor. Medlet läggs ut på rälsen på ställen där problem med spårhalka 
vanligtvis uppkommer. Behandling görs främst kvälls och nattetid, ett par 
gånger i veckan upp till flera gånger dagligen beroende på banans trafikmängd 
och tid på säsongen. På vissa sträckor bekämpas spårhalkan med ång och 
högtryckstvätt.
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Väder- och årstidstyrd  
beredskap 
Trafikverket arbetar konsekvent med 
väder och årstidsberedskapen på 
järn vägen, tillsammans med 
järnvägsföretag och entreprenörer 
för bättre beredskap och minskad 
effekt av väderstörningar. 

Mer information 
 Årstidsreslaterat underhåll

 Se länkförteckning på sid 27.

Sandning från ett drivfordon

Om förare behöver sanda från ett drivfordon
Det är alltid föraren som avgör när det behöver sandas och det finns inga restrik
tioner mot att sanda när det behövs för att undvika olycka eller allvarligt tillbud.

Tänk ändå på att undvika sandning:

• I områden med växlar och spårkorsningar

• Under bromsning vid hastigheter lägre än 20 km/tim

• När fordonssättet står stilla.

• Invid signaler och detektorer

Tänk på att moderna multipla lok sandar från alla lok.

Ett flertal fel, som växlar ur kontroll och felaktiga spårledningsbeläggningar har 
bland annat visat sig bero på sandning från drivfordon eller slirning i växlar och 
på isolerskarvar invid signaler och detektorer. 
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Felaktiga beläggningar – tillsammans 
kan vi lösa problemen med bromsflagor

En studie av de sex största stråken visar att just bromsflagor orsakar flera  
hundra förseningstimmar och drygt 1 500 tåg störs under ett år. 

I järnvägssystemet finns det flera aktörer som både påverkas av bromsflagor  
och som behöver medverka för att minska störningarna av dem. 

Förslag på åtgärd för att motverka bildandet av flagor

Tågoperatörerna:
• Se över materialval i bromsbelägg, justera fordonens bromsar samt 

 regelbunden rengöring av bromsar och magnetskenor

• Minimera användandet av magnetskenbroms

• Undvika att magnetskenbroms ligger an över isolerskarvar

Trafikverket:
• Möjliggör jämnare körning: tidtabeller, långa tågvägar och signalsträckor

• Rälssmöjning vid skarpa kurvor i torra miljöer

Genom engagemang från alla berörda aktörer i branschen, med att förfina och 
verkställa åtgärder kommer vi på ett effektivt sätt att kunna minimera problemen 
med bromsflagor.
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Utvalsning.

Hjulskador – släpp inte iväg  
ett fordon med misstänkt hjulskada

Hjulskador drabbar järnvägen främst höst och vinter, det är viktigt att arbeta 
med att minska uppkomsten och göra allt för att mildra konsekvenserna när  
de inträffar. 

Det finns olika typer av hjulskador, de vanligaste är: 
• Utvalsning: uppstår vid ojämnt slitage eller en lokal insjunkning av löpbanan.

• Krosskador: krossår uppstår när materialet i hjulet utmattas, så det blir 
sprickor som växer och orsakar materialbortfall. (föremål av hårt material 
som finnas på till exempel industrispår kan också orsaka krossår.)

• Hjulplatta: uppstår när ett hjul av någon anledning glider mot rälsen i stället 
för att rulla.

Hur kan vi förebygga hjulskador?
• Avgångssyning: vid sträng kyla bör skärpt avgångssyning övervägas

• Bromsprov: godkänd täthetskontroll och godkänt bromsprov ska göras  
innan avgång

• Rapportera brister: meddela trafikledningen brister som upptäcks (till 
 exempel snöröjningen)

• Håll tåget i rörelse: kör tåget fram och tillbaka efter stopp för hindra att 
bromsblock och bromsbelägg fryser fast vid till exempel tågmöte. 

• Växling och tågkörning: kontrollera att bromsarna har lossat innan fordonen 
sätts i rörelse, om det behövs mer kraft kan det vara ett tecken på att någon/
några bromsar inte har lossat.

• Rullar hjulen: Ha som rutin att lyssna och titta på tågen när de avgår från en 
station, kontrollera att inget hjulpar står still. Vid misstanke om fel ska tåget 
stoppas och kontrolleras.

Hjulplatta, krosskada och utvalsning är de 
vanligaste typerna av hjulskador. Utvalsning, 
 ”Local Wheel Tread Colapse”, ger en lokal 
utvalsning som på bilden överst. 

Mer information 
Folder om hjulskador
 Se länkförteckning på sid 27. 

Hjulplatta.

Krosskador.
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Solkurvor – rapportera alltid 
 misstänkta solkurvor

Risken för att solkurvor är störst varma dagar under maj månad då stora 
 temperaturskillnader mellan natt och dag kan förekomma. Störst är risken 
 lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40–55 °C. Sol
kurvor uppträder ofta på eftermiddagen när lufttemperaturen är som högst 

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund 
av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår att stå emot krafterna 
som verkar i spårets längdriktning. 

En solkurva kan bero på alltför stora spårkrafter, nedsatt spårstabilitet eller 
båda delarna. En typisk orsak till nedsatt spårstabilitet är ballastbrist. Sol
värmen är sällan den primära orsaken, däremot oftast den utlösande faktorn.

Har en solkurva inträffat ska trafiken stoppas. Spåret ska återställas enligt 
samma principer som vid byggande av spår.

En solkurva åtgärdas genom kapning av rälerna, återbaxning, montering  
av nödförband eller tillfällig svetsning.

När du misstänker en solkurva, handla så här: 
• Stanna innan den misstänkta solkurvan.

• Om du inte kan stanna – rulla över den misstänkta solkurvan utan  
att tillsätta bromsarna.

• Om du inte kan rulla över den misstänkta solkurvan – bromsa. 

• Kontakta alltid tågklareraren vid en misstänkt solkurva.

Rapportera alltid om du upptäcker en misstänkt solkurva! Tyvärr är det 
 fort farande alltför många misstänkta solkurvor som inte dokumenteras.
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Evakuering och röjning vid tågstörning

Det ska gå snabbare att evakuera resenärer och/eller röja spåren från stillastående 
tåg. Förbättringen ska bl.a. uppnås med hjälp av 15 hjälplok utplacerade runt om i 
landet samt kortare inställelsetider för säkerhetspersonal. Det har även förtydligats 
vad som förväntas av Trafikverket och järnvägsföretag vid störningssituationer, vil
ket innefattar krav på hur och inom vilka tider specifika arbetsmoment ska vara 
påbörjade eller avslutade.

Målet är att en evakuering ska kunna påbörjas inom en timme i storstads
områdena och att röjning ska inledas inom två timmar. Vid störningar utanför 
storstäderna, där avstånden är längre, förlängs inställelsetiderna med ytterligare en 
timme. Trafik verket och järnvägsföretaget prioriterar resenärerna på drabbat tåg

När en avvikelse inträffar ska du som lokförare:
1. Kontakta tågklareraren senast inom 3 minuter och meddela:

A: Risken för spontan evakuering

B: Vilken typ av fel det är

C: Terräng runt tåget 

D: Om evakuering kan behövas

2. Kontakta sedan din operatör.

3. Vid felsökning bör du återkomma med en statusuppdatering till tåg klareraren 
senast inom 5 minuter (felsökningen kan fortsätta även efter andra samtalet).

Viktigt att veta 
Det är viktigt med snabba åter
kommande statusuppdateringar så 
att alternativa lösningar kan tas fram.
Begäran om evakuering ska ske 
snabbt till tågklareraren i samråd 
med operativ ledningsfunktion.
Som lokförare har du en avgörande  
roll för en snabb och säker evakuering/
röjning.
Lokföraren ska samråda med 
eldriftingenjören så att evakueringen 
kan utföras säkert vid skador i 
elanläggningen.
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Länkar

Läs mer om detektorer
https://www.trafikverket.se/fordigibranschen/teknik/anlaggningsteknik/Detektorer/

Karta över detektorplatser
https://www.trafikverket.se/contentassets/aa399d15a6d94be48023a6efc62b1aea/ 
trafikverkets_detektorsystem_151210_detektorer_tlo.pdf

Styrande dokument Detektorer
https://www.trafikverket.se – TDOK 2014:0689

Lärobok Kontaktledning
https://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/ 
larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915

Läs mer om Kontaktledningsfel 
https://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/ktlfel_upptackta_vid_matning.
pdf?id=135914

Trafikverkets e-utbildning om snöröjning i växlar
https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/arbetepajarnvag/EutbildningSnorojningavsparvaxlar/

Årstidsrelaterat underhåll
https://www.trafikverket.se/fordigibranschen/jarnvag/Banarbeten/Arstidsrelateratunderhall/

Folder om hjulskador
https://www.trafikverket.se – TV17610 dokumentbeteckning: 100666

Läs mer om Trafikverkets kraftförsörjningssystem
https://www.trafikverket.se/fordigibranschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/Hogspanningsledningar/

Underlag till linjebok
https://www.trafikverket.se/fordigibranschen/jarnvag/Underlagtilllinjebok/
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