
Porady i  
wskazówki  
dotyczące 
bezpieczeństwa
dla osób, które będą  
pracować na obszarze  
torowisk należących  
do Trafikverket
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Podstawy rozwiązań 
technicznych stosowanych 
w kolejnictwie  

Pociąg porusza się po torach, które składają się z 
szyn i podkładów. Tory spoczywają na nasypie z 
tłucznia lub żwiru. Ruch pociągów regulowany 
jest sygnałami, które mogą być sterowane auto-
matycznie lub ręcznie.

Prąd elektryczny przekazywany jest ze stacji 
przetwornic przez przewód i pantograf lokomo-
tywy. Z lokomotywy prąd wraca do stacji przet-
wornic przez koła, szyny i przewód powrotny. 
Szyny stanowią zatem część sieci elektrycznej.

Wzdłuż torów biegnie rozbudowana sieć prze-
wodów służąca do komunikacji i nadzoru. Sieć 
kolejowa jest w znacznej części zelektryfikowana.

Pociąg może nadjechać szybko i po cichu. Przy 
prędkości 200 km/h droga hamowania składu 
wynosi 2500 metrów.

Ustawa BHP

Wyciąg z ustawy BHP

Rozdział 3 §2

„Pracodawca powinien przedsięwziąć wszelkie 
niezbędne kroki w celu zapobieżenia groźbie 
utraty zdrowia przez pracownika lub wypadkowi, 
jakiemu mógłby ulec pracownik!”

Rozdział 3 §4

„Pracownik ma obowiązek przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz stosowania 
środków bezpieczeństwa, a także zachowania 
koniecznej ostrożności w celu przeciwdziałania 
utracie zdrowia lub ulegnięciu wypadkowi.”
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Co to jest obszar torowiska?

Obszar torowiska to obszar samych torów i obszar 
w ich sąsiedztwie. O tym, co stanowi obszar toro-
wiska w danym miejscu, decyduje Trafikverket w 
zależności od okoliczności.

 

Na obszarze torowiska należy nosić odzież 
ostrzegawczą lub kamizelkę ostrzegawczą zgodne 
z normą EN471 klasa 2. W niektórych przypadkach 
należy także nosić obuwie ochronne i kask.

W przypadku jakichkolwiek działań podejmowa-
nych na obszarze torowiska, kierownictwo  
robót musi przygotować plan robót  
i wyznaczyć kierownika ds.  
ochrony i bezpieczeństwa.  
Kierownik ds. ochrony i  
bezpieczeństwa ma obowiązek  
skontrolowania, czy praca może  
być wykonywana w sposób  
zapewniający bezpieczeństwo. 

Jakie zasady obowiązują w 
strefie bezpieczeństwa?

Strefa bezpieczeństwa to przestrzeń, która powinna 
być wolna od przeszkód dla ruchu torowego. Strefa 
bezpieczeństwa rozciąga się na odległość przy-
najmniej 2,2 metra od szyn, jednak Trafikverket 
może podjąć decyzję o rozszerzeniu tej strefy w 
danym miejscu.

Do prac z materiałami łatwopalnymi odbywających 
się na torach niewyłączonych z ruchu,  dozwolone 
jest użycie tylko ilości niezbędnej do prowadzenia 
prac. W strefie bezpieczeństwa nie mają prawa 
znajdować się pojemniki zawierające więcej niż 
20 litrów łatwopalnej cieczy, butle z gazem oraz 
materiały wybuchowe.

W następujących przypadkach prace należy 
prowadzić na torach wyłączonych z ruchu:

gdy maszyny – całkowicie lub częściowo – 
znajdują się w strefie bezpieczeństwa.

gdy maszyny przejeżdżają przez tory poza regu-
larnymi przejazdami kolejowymi.

Na torach niewyłączonych z ruchu dozwolone jest 
użycie lekkiego sprzętu o masie nieprzekraczającej 
120 kg, jeżeli w razie potrzeby możliwe jest prze-
niesienie lub usunięcie go z torów.
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Praca przy obiektach pod 
napięciem

W czasie pracy w pobliżu obiektów znajdujących 
się pod napięciem należy zachować szczególną 
ostrożność, ponieważ wysokie napięcie może 
powodować przebicie – nawet, jeśli nie dojdzie do 
bezpośredniego kontaktu z obiektem.

Obszar w promieniu 1,4 metra od znajdującej się 
pod napięciem części infrastruktury przy normal-
nym napięciu – czyli 15 000 woltów – nosi nazwę 
bliskiego obszaru. Przy napięciu innym niż normal-
ne granice bliskiego obszaru ulegają zmianie.

Jeśli prace prowadzone są na tyle blisko, że pra-
cownik ryzykuje przedostanie się do bliskiego 
obszaru częścią ciała lub przedmiotem, to w 
pobliżu powinna znajdować się osoba odpowie-
dzialna za prace elektryczne, która wskaże, jakie 
środki bezpieczeństwa 
należy podjąć przed 
rozpoczęciem pracy.

Niebezpieczne jest 
używanie długich przed-
miotów. Jeśli używa się 
przenośnej drabiny o 
długości przekraczającej 
dwa metry, to powinna 
ona być wykonana z 
izolowanego materiału 
i oznaczona czarną 
błyskawicą. To samo dotyczy środków pomocni-
czych i narzędzi.

Użycie platform roboczych, podnośników itp. na 
obszarze zelektryfikowanej linii kolejowej dozwo-
lone jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoba odpo-
wiedzialna za prace elektryczne uzyskała zgodę 
Trafikverket.

Strefa bezpieczeństwa

Prace na torach niewyłączonych z ruchu
Kierownik ds. och-
rony i bezpieczeństwa 
odpowiada za to, by w 
miejscu prowadzonych 
prac znajdował się – jeśli 
sytuacja tego wymaga 

– system ostrzegania 
przed nadjeżdżającym 
pociągiem. Ostrzeganie 
przed pociągiem może 
być przekazywane  
ręcznie lub automatycznie.  
W momencie pojawienia się sygnału 
ostrzegającego przed nadjeżdżającym 
pociągiem należy natychmiast opuścić 
strefę bezpieczeństwa. Dlatego bardzo 
ważne jest, by przed przystąpieniem do 
pracy zapoznać się z systemem ostrze-
gania i ewakuacji.

Miejsce robót powinno zostać ewakuowane przy-
najmniej na 10 sekund przed przejazdem przez nie 
pociągu.

Prace na torach wyłączonych z ruchu
Przy pracach prowadzonych na torach wyłączonych 
z ruchu za środki zapewniające bezpieczeństwo 
odpowiada osoba nadzorująca prace. Sprzęt roboczy 
poruszający się po torach powinien posiadać ważne 
świadectwo przeglądu technicznego.

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy
Przed przejeżdżaniem przez przejazd kolejowy 
pojazdem ciężkim, poruszającym się z niewielką 
prędkością lub nisko zawieszonym, kierownik ds. 
ochrony i bezpieczeństwa musi dokonać oceny, czy 
pojazd może pokonać przejazd w bezpieczny sposób.



prace prowadzone są pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za prace elektryczne lub osoby 
nadzorującej prace elektryczne.

maszyna bądź jej ładunek nie znajdą się w 
odległości mniejszej niż 1 metr od przewodów.

osoba odpowiedzialna za prace elektryczne lub 
osoba nadzorująca prace elektryczne uziemiła 
maszynę w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Maszyna poruszająca się po torach
Maszyna poruszająca się po torach może być 
używana w pobliżu przewodów pod napięciem pod 
warunkiem, że

maszyna bądź jej ładunek nie znajdą się 
w odległości mniejszej niż 0,4 metra od 
przewodów.

maszyna jest bezpiecznie uziemiona – dotyczy 
całej konstrukcji maszyny.

maszyna ma blokadę uniemożliwiającą 
osiągnięcie wysokości większej niż maks. 
4,7 metra ponad górną krawędź szyny. 

Maszyny poruszające się po torach, które nie są 
bezpiecznie uziemione w całej swojej konstrukcji, 
mogą być używane pod warunkiem, że maszyna 
bądź jej ładunek nie znajdzie się w odległości 
mniejszej niż 0,6 metra od przewodów oraz że 
maszyna ma blokadę uniemożliwiającą osiągnięcie 
wysokości większej niż 4,5 metra.

Używanie maszyn

Podczas prac z użyciem żurawia, koparki lub 
ładowarki w odległości mniejszej niż 4,0 metry od 
najbliższego elementu infrastruktury znajdującego 
się pod napięciem, obecna musi być osoba od-
powiedzialna za prace elektryczne. Osoba ta 
ma za zadanie powiadomić pracowników, ja-
kie środki bezpieczeństwa należy podjąć przed 
przystąpieniem do prac.

Maszyna nieporuszająca się po torach
Maszyna nieporuszająca się po torach może być 
używana w pobliżu przewodów pod napięciem pod 
warunkiem, że

maszyna ta jest wyposażona w ograniczenie 
wysokości, które zostało poddane przeglądowi i 
uzyskało pozwolenie osoby odpowiedzialnej za 
prace elektryczne,

albo
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Zagrożenia

Aby nie narażać się na niepotrzebne ryzyko w 
czasie prac, należy pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach:

Nigdy nie wolno iść lub biec przed 
pojazdem poruszającym się w naszą 
stronę!

Pojazdy szynowe mogą się poruszać 
niemal bezgłośnie. Ponadto hałas 
może zagłuszać odgłos zbliżającego 
się taboru.

Nie wolno przebywać między 
peronem, bądź rampą załadunkową 
a ustawionymi wagonami, ponieważ 
mogą się one znaleźć w ruchu. Nigdy 
nie wolno przechodzić pod wagonami,  
nawet jeśli stoją one nieruchomo.

Nie wolno jeździć na pojazdach kolejowych.

Nie wolno wchodzić w zwrotnice lub na 
hamulce kolejowe i nie należy przy nich 
manipulować. Gdy nagle zostaną uruchomione, 
może dojść do zakleszczenia.

Nie wolno przebywać w tunelach i na 
wiaduktach ze względu na niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia przez przejeżdżający pociąg.

Roboty torowe

Przy wymianie szyny na linii zelektryfikowanej oso-
ba odpowiedzialna za prace elektryczne powinna 
połączyć sąsiednie szyny w punkcie prowadzonych 
prac za pomocą przewodu miedzianego 50 mm2. 
Dzięki temu obwód prądu powrotnego pozostaje 
nieprzerwany, omijając miejsce robót.

Elementy infrastruktury przewodzące prąd, takie 
jak słupy trakcyjne, czy balustrady wiaduktów, po-
winny być połączone z szynami za pomocą prze-
wodu miedzianego lub drutu miedzianego w celu 
zapobieżenia powstaniu niebezpiecznych różnic 
napięcia podczas awarii instalacji. W przypadku 
wykrycia braku takich przewodów lub znalezienia 
pękniętego lub odłączonego przewodu podczas 
wykonywanej pracy należy powiadomić o tym kie-
rownika robót.

Przewód połączeniowy  
50 mm2 miedź



Zabrania się

Pod przewodami sieci trakcyjnej będącymi pod 
napięciem zabrania się:

wchodzenia na słupy trakcyjne.

wchodzenia na maskę lub dach pojazdu lub na 
ładunek w odkrytym wagonie.

załadunku lub wyładunku.

puszczania strumienia wody.

powierzchnia przeznaczona na skład, maga-
zyn itp. nie powinna rozciągać się w strefie 
bezpieczeństwa. Materiały lub inne przedmioty 
składowane obok torów kolejowych powinny 
znajdować się w odległości co najmniej 4 met-
rów od najbliższego elementu infrastruktury 
pod napięciem.

W strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się 
butle z gazem, materiały wybuchowe lub więcej niż 
20 litrów łatwopalnej cieczy.

Wypadek

W nagłej sytuacji:

dzwoń na  
numer 112
 
 
Jeśli zdarzył się wypadek lub coś, co może 
doprowadzić do wypadku, należy się skontaktować 
z kierownikiem robót lub osobą odpowiedzialną w 
Trafikverket. Osoby te zaalarmują odpowiednie 
ogniwa zgodnie z procedurami obowiązującymi w 
razie wypadku.



Z jaką prędkością może się 
poruszać pociąg?

Pociąg poruszający 
się z prędkością 200 
km/h zdąży przejechać 
56 metrów w ciągu 
sekundy.

Jaką drogę hamowania ma 
pociąg przy prędkości 200 
km/h?

2500 metrów

Co to jest obszar torowiska? Obszar torów i ich 
sąsiedztwo.

Co to jest strefa 
bezpieczeństwa?

Przestrzeń, która ma 
być wolna od przeszkód 
dla ruchu torowego. 
Normalnie strefa 
bezpieczeństwa sięga 
2,2 metra od najbliższej 
szyny.

Pytania i odpowiedzi

Pytania                             Odpowiedzi

Jakie jest napięcie sieci 
Trafikverket?

15 000 woltów

Co to jest bliski obszar? Obszar wokół 
znajdujących się pod 
napięciem elementów
infrastruktury – 
zwykle 1,4 m

W jakiej odległości od 
przewodów wysokiego 
napięcia wolno jest mi 
pracować moją maszyną 
bez podejmowania 
dodatkowych środków 
bezpieczeństwa?

4 metry

W jakiej odległości od 
zelektryfikowanej linii 
kolejowej wolno jest 
składować materiały itp.?

5 metrów od 
najbliższego elementu 
infrastruktury pod 
napięciem.

Pytania                             Odpowiedzi



Bliższe informacje

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie prac 
prowadzonych na obszarze torowisk, skontaktuj się 
z Trafikverket pod numerem telefonu 0771-921 921.
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Trafikverket. SE-781 89 Borlänge.  
Adres biura: Röda vägen 1.
Tel.: +46 771 921 921. Tel. tekstowy: +46 243 750 90. 

www.trafikverket.se


