PRATA MED

DIN GRANNE

TRAFIKVERKET
Kontaktcenter
0771–921 921

Granne med järnvägen

Information till dig som äger eller hyr en fastighet eller
mark vid Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Är du granne
med järnvägen?
Tänk på det här!

Spårområdet
De flesta vet att det är förbjudet att vistas i spårområdet
utom på platser där det klart framgår att allmänheten har
tillträde. Mindre känt är att järnvägen även kan påverka
dig som bor som granne med spåren.

Behöver du arbeta vid spåret eller i närheten av ledningarna
– då ska du prata med Trafikverket före:

ȪȪ Du ska gräva i närheten av järnvägen, eftersom spåret
riskerar att försvagas.

ȪȪ Du utför arbete på en fasad, ett plank eller klipper en

Olyckor
Det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Tåget kan
inte väja och är idag både tystare och snabbare än vad många
tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår
är stora. Ett X 2000-tåg kör 56 meter på 1 sekund. Det har
inte en chans att stanna för dig, så chansa aldrig! Om det
finns risk för skada på människor, miljö eller egendom så
stoppar vi eller sänker hastigheten på trafiken. Den risken
uppstår varje gång någon obehörig person vistas i spåren.

Bromssträcka
tåg
Bromssträcka tåg och
bil och bil

häck som ligger intill järnvägen.

ȪȪ Du behöver fälla ett träd som riskerar att falla så att
det når in på järnvägens mark.
		

Att tänka på vid vattning

ȪȪ Rikta inte vattenstrålen så att den kan nå fram till
järnvägens spänningsförande ledningar

ȪȪ Blockera inte diket som avvattnar järnvägen.

BROMSSTRÄCKA TÅG/BIL

ȪȪAnslut inte din egen avvattning till järnvägens 		
2 500 m

diken.

200 km/tim

1000 m
130 km/tim

Det här får du inte göra

ȪȪ Lägga upp jordmassor eller snö på järnvägens mark
ȪȪ Dra vattenslangar, vattenrör eller andra ledningar över

40 m
60 km/tim
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eller under spåret.

Att tänka på i närheten av
kontaktledningarna

Alla arbeten
som ska göras med
maskiner eller långa
ledande föremål som kan nå
närmare än 4 meter från
järnvägens ledningar måste
planeras i samarbete med
Trafikverket.

På järnväg som är elektrifierad tillkommer också riskerna
med kontaktledningens 15 000 volt och övriga luftledningar
längs spåret.
Alla arbeten som ska göras med maskiner eller långa
ledande föremål som kan nå närmare än 4 meter från
järnvägens ledningar måste planeras i samarbete med
Trafikverket.
Exempel på sådana arbeten är arbete med kran, skylift,
grävmaskin, stege eller byggställning.
Nedfallen ledning
Gå aldrig i närheten av en nedfallen ledning! Även om den
ligger på marken kan den vara spänningssatt. 		
Rör inte heller träd eller andra föremål som ligger mot
ledningen.
Se till att ingen annan heller går nära och ring 112!
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Vid olycka

ring 112!

Kontaktvägar
Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss kontakta då Trafikverkets
Kontaktcenter så ser dom till att du kommer i kontakt med rätt person.
Trafikverkets kontaktcenter har öppet alla dagar dygnet runt.
Kontaktcenter telefon 0771-921 921
e-post: trafikverket@trafikverket.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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Att vistas i spårområdet kan verka harmlöst, men är en av de vanligaste orsakerna till försenade tåg och har under de senaste åren blivit ett stort samhällsproblem. Det skapar
förseningar som påverkar tusentals personer, varje dag. Obehöriga i spårområdet orsakar
förseningar motsvarande cirka 100 dagar per år och i genomsnitt knappt sju timmars
försening per dag. Vilket totalt beräknas kosta 80 miljoner kronor.

