
Direktplanerad riskbedömning utförd  av:  

Ja Nej

Tågvarning Ja Nej

Namn: 

Typ:

sekunder  

Ja

Sluttid:

Aktivitet bedrivs inom eller påverkar spårområdet?

Tågvarning?

Kompletterande åtgärder?

Avstängt spår?

Automatisk tågvarning 

Provutrymning utförd

En riskbedömning ska göras vid varje aktivitet i spårområde. Denna checklista ska användas vid 

förplanering, kontroll av förplanering och direktplanering av aktivitet.                                                                                                                                           

Checklistan kan användas för planering av samma aktivitet på samma plats vid flera tidpunkter. Om en 

aktivitet omfattar flera arbetspass ska riskbedömningen kontrolleras per arbetspass.                                                                                                                                   

Checklistan används för aktiviteter i tillämpbara delar.                                                                                                          

Om det kan konstateras att aktiviteten inte bedrivs inom eller påverkar spårområdet samt att ingen elektrisk 

fara finns, behöver blanketten inte fyllas i.

Om ovanstående riskbedömning medför att tågvarning ej kan genomföras (              avstängt spår)

Sth vid platsen för aktiviteten: Siktsträcka:

Planerad utrymningsväg (särskild bedömning vid flerspår) :

BVC 923 Checklista för riskbedömning av aktivitet i spårområde

1.Datum:

Inledande riskbedömning 

Starttid:

Starttid:

Starttid:

Manuell tågvarning

Signatur på informerad personal:

Utrymningtid:                    

Varningsmetod/hjälpmedel:

Instruktion till tågvarnare utförd

Information till personalen utförd

Utrymning vid arbete i flerspårsmiljö, åtgärder:

m:                          m:

(SoS-ledare)

Signatur: Datum: 

Risker vid intilliggande trafikerade spår?

sekunder +10 sek =

Elektrisk fara?

Andra risker?

2.Datum: Sluttid:

3.Datum: Sluttid:

Vid "Ja" , gör fortsatt riskbedömning i respektive rubrik nedan

Förplanerad riskbedömning utförd  av:

Bevakningssträcka/Km - Driftplats/Spår:

Aktivitet:

(SoS-planerare)

Signatur: Datum:



Åtgärd:

Ja Nej

Signatur: Datum: 

Datum: 

Vidtagna skyddsåtgärder:

Elarbetsansvarig (namn):

L-skydd E-skydd

Risker:

Tillsyningsman (namn)

3.  Förplanerad  riskbedömning kontrollerad  av: (SoS-ledare)

 

 (             Arbetsplan)

Avstängt spår A-skydd

Kompletterande åtgärder 

Orsak:

Markering av gräns för säkerhetszonen:

Elektrisk fara

Intilliggande spår

Risker som kan innebära att personal, redskap, arbetsredskap/fordon kan komma in i intilliggande 

trafikerade spårs säkerhetszon:

Åtgärder för att undvika dessa risker:

Elsäkerhetsplanering enligt BVF1921 genomförd?

1 .Förplanerad  riskbedömning kontrollerad  av: 

2 .Förplanerad  riskbedömning kontrollerad  av: 

Andra risker t. ex. dimma, buller, fallande föremål, ras m.m.

(SoS-ledare)

Signatur: Datum: 

Instruktion till personalen genomförts?

Anteckningar/skiss

(SoS-ledare)

Signatur:




