Metodbeskrivning för arbete på väg
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Inledning
Denna metodbeskrivning utgör ett komplement till ”SA-instruktion arbete på väg”. SA-instruktionen
behandlar generella riktlinjer och principer gällande säkerhet vid arbete på väg medan metodbeskrivningen
förklarar hur vi kan göra för att följa riktlinjerna och principerna.
Vår närvaro i aktiva trafiksituationer föregås ofta av snabba händelseförlopp, vilket inte ger oss utrymme
för planerade trafikavstängningar eller begränsningar i trafiken. Då vi inledningsvis har små förutsättningar
att göra en fullständig riskbedömning, ställer det krav på att vi har förutbestämda metoder, som beskriver
hur vi ska gå till väga. Syftet med denna vägledning är att beskriva dessa metoder. Metoderna ska vara
enkla, tydliga och praktiskt genomförbara men också ge förutsättningar till anpassning för aktuell
situation.
Mål med metoderna är att skydda egen personal, skadedrabbade samt övriga trafikanter från skada och
olycksfall. Det gör vi genom följande tre säkerhetsprinciper:
•
•
•

Varna trafikanterna för olyckan och de begränsningar i framkomligheten som finns.
Skydda olycksområdet genom att sätta upp fysiska skydd som hindrar eller försvårar för fordon
att komma in i skadeområdet.
Vägleda trafikanter så att de förstår hur de förväntas agera

Riskbedömning
För att ge mening åt riskbedömningen är det viktigt att personal på plats, egen och samverkande, får ta del
av och verkligen förstår vad som avses. En viktig aspekt av detta är att vara så konkret som möjligt och
utgå från de faktiska förhållandena på plats. Utgå från tydliga riktmärken så som räcken, skyltar, bilar etc.
och försök märka ut de identifierade förbjudna/heta zonerna i terrängen med band eller zonpuckar.
Exempel 1 - inledande riskbedömning:
2010 och 2030 framme på plats och spärrar av E22 helt i södergående riktning. Två fordon som kolliderat,
påkörning bakifrån, sitter kvar två personer i en av bilarna. Inga uppenbara risker med de inblandade
fordonen eller omgivningen. Mitträcke i betong skyddar arbetsplatsen.
Exempel 1 - fortsatt riskbedömning:
Inga särkilda risker med några av fordonen, ingen risk för brand eller andra utsläpp. Bilarna står i höger
körfält och uttag är påbörjat. Då uttag är klart kommer vänster körfält att öppnas upp i väntan på bärgare
och sanering av vägbana. Förberedelser för delvis avspärrning är utförda, fartgupp och bloss utplacerade.
Polisen kommer att hantera trafikdirigering i samband med att trafiken släpps på.
Exempel 2 - inledande riskbedömning
1210 och 1230 framme på plats. En lastbil som kört in i en personbil, en person kvar i personbilen.
Lastbilen står uppe i mitträcket, vajerräcke, vilket medför att vajern verkar vara i spänn. Vägen spärras av
helt i båda riktningar. Särskild risk med vajer i spänn, ingen får vistas framför lastbilen eftersom det är där
risken med vajern verkar finnas. Inga uppenbara risker med de inblandade fordonen eller omgivningen.
Exempel 2 - fortsatt riskbedömning
Vägen kommer att hållas avstängd i båda riktningar under hela räddningsarbetet och sedan tas nytt beslut
inför bärgning. Största risken på plats är vajer i spänn som sitter fast i lastbilens kofångare. Risk finns att
den släpper och kommer då att slå ut i vägbanan. Vajern kan även släppa från stolparna och riskerar då att
slå i sidled. Ingen personal får vistas framför lastbilen eller sidan om på ett avstånd om 15 meter,
förbjuden zon. Denna avspärrning är markerad med zonpuckar och avspärrningsband ”Fara” och
säkerhetsmannen håller uppsikt. Vi har åtkomst till personen i personbilen och kan arbeta med losstagning
utanför vajerns riskområde.
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Fordon och utrustning
Utryckningsfordon som larmas till händelser i vägtrafikmiljö ska vara utrustade med följande anordningar:
-

Blått blink- blixtljus runt hela bilen.
Varningsljus runt hela bilen, gult blink/blixt ljus.
Fordonsmonterad olycksskylt med trafikmärke X6 med blinkade varningsljus som syns både
bakåt och framåt.
Väl synliga reflexer runt hela fordonet.

Fordonen bör också vara utrustade med minst följande:
-

2- 4 varningstält med vägmärke X6, ”Olycka”.
2- 4 lampor som kan ställas in med gult blinkande ljus alternativt fast rött sken
6 st. blixtljuspuckar
6 st. varningsbloss
1 st. farthinder
Personlig skyddsutrustning (ej individuell) såsom varselplagg, skyddsglasögon, hjälm med
pannlampa, sjukvårdshandskar, dammfilter, skyddsmask etc.
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Alarmering och framkörning
Annan åtgärd
Om larmbefäl/inre befäl gör bedömningen att inte skicka räddningsenheter till en olycka samtidigt som
samverkande organisationer väljer att skicka enheter bör larmbefälet på ett tydligt sätt kommunicera detta.
Till Polisen räcker det att denna information meddelas när ärendet skickas över, detta då de har vana av att
arbeta självständigt på väg. I de fall ambulanssjukvården åker ut på händelser på vägar där vi normalt åker
med men av någon anledning gör bedömning att inte åka bör detta kommuniceras enligt nedan:
Larmbefälet håller öppen passning på tilldelad talgrupp. Öppen passning bör ske tills första enhet
(ambulans) är på plats och lämnar framkomstrapport. Utifrån den nya eller bekräftade informationen sker
nytt beslut om vår fortsatta insats eller om ärendet lämnas helt. Larmbefälet bör meddela organisationens
beslut att inte skicka enheter till olyckan på tilldelad talgrupp och/eller via ambulansdirigenten. Om
larmbefälet inte har möjlighet att hålla öppen passning bör åtminstone ambulansdirigenten meddelas så att
denna kan föra informationen vidare.
Fordonståg
Vid insatser i vägtrafikmiljö är avspärrning och skydd av skadeområdet prioriterat och det är viktigt att ha
med fordon i tillräcklig omfattning. Vi bör därför sträva efter att redan från primärstationen ha med minst
ett men gärna två tunga fordon att nyttja som skyddsfordon (>15 ton). Dessa förutsättningar finns inte
alltid i form av fordon och körkortskompetens, men i de fall det finns bör arbetsledaren dela
arbetsgruppen på lämpligt sätt för att få med flera fordon.
Ex.
Station Eslöv får larm om trafikolycka och väljer att ta med både släckenhet och stege för att på ett
bättre sätt kunna skydda olycksområdet.
Station Hyllie får larm om trafikolycka på yttre ringvägen och väljer att ta med släckenhet, höjdenhet
samt tankbil för att kunna tillämpa rak uppställning av skyddsfordon redan inledningsvis.
Ovanstående tillvägagångssätt medför att styrkan behöver delas upp vilket skapar vissa svårigheter
gällande kommunikation. För att hantera detta är det viktigt att metodiken övas samt att fordonståget hålls
samman under framkörningen. Enligt utryckningsbestämmelserna är det arbetsledarens beslut att vid varje
larm bedöma och besluta om lämpligt fordonståg.
Möjligheten att ta med extraskyddsfordon ersätter inte på något sätt behovet av att tidigt larma
förstärkande resurser för att hantera avspärrning och skadeavhjälpande arbete. Istället ska det ses som en
möjlighet att redan i inledningsskedet skapa en god arbetsmiljö.
Framkörning
Vid två filer i samma riktning bör vi placera fordonet mellan båda filerna och tydligt markera att vi inte vill
bli omkörda. Detta kan med fördel göras så fort man kommer ut på aktuellt vägavsnitt för att förhindra att
trafikanter kör in i olyckan. I de fall fordonståget medför flera skyddsfordon kan dessa med fördel istället
lägga sig i ”bredd”. Vid köbildning bör framkörningen ske mellan filerna så att vi bildar en korridor mellan
bilarna.
Då vi närmar oss olycksområdet ska trafiken sakta bromsas in genom att utryckningsfordonet tydligt och
mjukt bromsar in. I samband med inbromsningen tänder chauffören även gult varningsljus runt hela bilen.
Innan skadeområdet bör vi placera ut varningsutrustning i form av olyckstält med gult blinkade ljus. Syftet
med dessa är att varna trafikanter för det hinder som avspärrningen/olyckan utgör. På vägar med flera
filer bör olyckstält placeras ut vid båda sidor om vägen under förutsättning att det kan göras på ett säkert
sätt. Nedan ges två exempel på hur utplacering av varningsutrustningen kan ske:
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Skyddsfordonet stannar på den plats där avspärrningen ska upprättas och personal iordningsställer
avspärrningen med fordonsmonterad olycksskylt etc. Därefter går en person till fots vid sidan om
vägen och placerar ut varningstält i vägrenen. Avståndet till den tänkta avspärrningen bör vara minst
50 meter på vägsträckor med hastighetsbegränsning upp till 70 km/h och minst 150 meter för övriga
vägar. Vid dubbelfilig väg görs bedömningen om det är möjligt att placera ut det andra olyckstältet
eller inte beroende på trafiksituationen.
Skyddsfordonet/släckenheten stannar innan olyckan och placerar olyckstält i vägrenen. Avståndet till
den tänkta avspärrningen bör vara minst 50 meter på vägsträckor med hastighetsbegränsning upp till
70 km/h och minst 150 meter för övriga vägar. Då olyckstälten är uppställda kör man vidare och
upprättar avspärrningen.
Vid dimma, halt väglag, dold kurva, backkrön eller någon annan yttre omständighet kan avstånden som
nämns ovan gällande placering av varningstält behöva justeras alternativt kompletteras med ytterligare
skyltar.
Utplaceringen av olyckstälten kan av olika anledningar uteslutas efter genomförd riskbedömning. Detta
kan exempelvis göras om risken i samband med utplaceringen av olyckstälten bedöms vara stor i relation
till vinsten eller om trafiksituationen är av sådan art att utplaceringen blir meningslös, t.ex vid köbildning.
Varningstältet kan också ersättas med ett utryckningsfordon eller motsvarande som placeras i vägrenen i
syfte att tidigt varna trafikanter för den kommande avspärrningen.
Vägavspärrning
Minst 50 m mellan på
vägar upp till 70km/h,
minst 150m på vägar
med högre hastigheter

Olyckstält med
vägmärke X6,
med gult
blinkljus

Ensamarbete
Med ensamarbete avses enligt föreskriften AFS 1982:3 ”Ensamarbete” arbete som arbetstagare utför i
fysisk eller social isolering från andra människor. Med fysisk isolering avses en situation där den som utför
arbetet inte på arbetsplatsen kan få kontakt med andra människor utan att använda ett tekniskt
kommunikationshjälpmedel. Med social isolering avses en situation där den som utför arbetet befinner sig
bland andra människor, men där förhållandena är sådana att han inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk
situation. Räddningstjänsten Syds bedömning är att enheter med endast en person riskerar att hamna i
social isolering och baserar detta på de allmänna kommentarer som finns i AFS. Där anges ett exempel på
social isolering enligt följande:
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Social isolering kan vara att det föreligger risk för att omgivande människor saknar behövlig yrkeskunskap
för att hjälpa arbetstagare i en oväntad och komplicerad situation, som kan få svåra konsekvenser för
andra människors hälsa eller en dyrbar anläggning. Den typen av ensamarbeten kan exempelvis
förekomma vid jourarbete inom sjukvården, vid larmcentraler och processövervakning inom industrin.
Ovanstående motivering och utdrag från AFS 1982:3 gör att det ska ske en aktiv värdering i varje enskilt
fall huruvida ensamarbete ska initieras. Att framföra eget fordon i ett fordonståg är inte att betrakta som
ensamarbete. Enligt SA- instruktionen är grundprincipen att ensamarbete bör undvikas. Det finns dock
situationer där ensamarbete medges och situationer där de anses nödvändiga. Nedan ges exempel på
situationer som gör att ensamarbete bedöms nödvändigt:
Ex.
FIP-enheten i Kävlinge åker på trafikolycka och bedöms vara flera minuter före första förstärkande
enheter. Inre ledning får via intervjun kännedom om att personer befinner sig i en livshotande
situation då bilen brinner och personer befinner sig i denna. FIP väljer då i samråd med larmbefäl att
omedelbart åka till olycksplatsen för att kunna påverka händelseförloppet.
Yttre befäl i Lund åker på trafikolycka och kommer att vara först på plats. Enligt uppgifter från
platsen är olyckan omfattande och personer befinner sig ute i vägbanan. Efter samråd med larmbefäl
åker yttre befäl direkt till platsen för att med hjälp av sitt fordon kunna varna andra trafikanter för
olyckan och därmed minska risken för påkörning. Då fordonet placerats som varningsanordning
lämnar föraren fordonet.
Nedan ges exempel på situationer där situationen medger ensamarbete:
FIP-enheten i Burlöv åker på trafikolycka och bedöms vara flera minuter före första förstärkande
enheter. Inre ledning får via intervjun kännedom om att det är omfattande köbildning på plats och
stopp i trafiken. FIP väljer då i samråd med larmbefäl att omedelbart åka till olycksplatsen för kunna
skapa en bättre bild av händelsen.
FIP enheten i Kävlinge åker på trafikolycka på en mindre väg utanför Kävlinge som inte är så livligt
trafikerad och där sikten är god. Då omständigheterna är oklara i övrigt väljer FIP i samråd med
larmbefäl att åka direkt till platsen. Vid framkomst placeras fordonet som ett ”olycksparaply” med
syfte att med hälp av blåljus, takmonterad olycksskylt och varningsblinkers varna övriga trafikanter
för olyckan. Fordonets placering beror på vägens hastighet, kurvor och omständigheterna i övrigt.
I de fall FIP enheter eller motsvarande kommer först till trafikolycka används fordonet primärt för att
varna trafikanter. Fordonets placering beror på vägens hastighet, kurvor och omständigheterna i övrigt, se
ovan under framkörning. Bilen placeras på ett sådant sätt att den kan utgöra ett visst påkörningsskydd.

Figur 1 Mindre ensam enhet. Vid specifika händelser exempelvis vid livshotande situation kan mindre enheter komma först. Då är det viktigt
att man i god tid innan olycksplatsen stannar i syfte att varna andra trafikanter för hindret. Men även i viss mån skydda olycksområdet.

De åtgärder som utförs i form av ensamarbete bör först och främst göras från den sida som vetter bort
från trafiken och i så stor omfattning som möjligt bör drabbade tas bort från vägbanan.
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Etablering på skadeområdet
Skydd av skadeområde
Skadeområdet bör så tidigt som möjligt skyddas från påkörning genom att placera ut fysiska hinder
(skyddsfordon). Ett skyddsfordon används som påkörningsskydd för att minska risken att trafikanter kör
in i skadeområdet. Skyddsfordonet bör vara tungt (över 15 ton) men en liten enhet (FIP, befälsenheter)
utgör bättre skydd än inget fordon alls.
Antalet skyddsfordon som behövs beror på den plats där olyckan inträffat. Normalt behövs minst två
skyddsfordon på vägar med dubbelriktad trafik och minst ett skyddsfordon vid enkelriktad trafik. Även
vid enkelriktad trafik på vägar med flera filer är flera skyddsfordon att föredra då man kan utöva rak
uppställning. Trafikverkets TMA-fordon kan med fördel användas som skyddsfordon, dessa begärs
enklast via tilldelad RAPS.
Skyddsfordonet är en central del av den avspärrning som upprättas och har funktionen att varna
trafikanter, skydda från påkörning samt vägleda trafikanter. Första enhet på plats blir inledningsvis
skyddsfordon om inte flera enheter ansluter samtidigt eller väldigt nära inpå varandra. Förare av
skyddsfordon behöver göra en rad åtgärder och bedömningar för att optimera effekten av uppställning:
-

-

-

Stanna på lämpligt ställe för att tidigt varna trafikanterna men även välja en placering så risken för
påkörning minimeras inom skadeområdet. Bedömningen måste grundas på vikt på
skyddsfordonet i kombination med hastigheten och väglaget på aktuellt vägavsnitt (Se vidare
under zonindelning).
Val av rak eller sned uppställning. Vid sned uppställning är det viktigt att tänka på om utrustning
på fordonet ska nyttjas i det skadeavhjälpande arbetet. Om så är fallet bör sidan med utrustning
med fördel placeras så att den utgör ”läsida”.
Aktivera varningsanordningar; blått och gult varningsljus, fordonsmonterad olycksskylt,
belysningsmast.
Rikta framhjulen i den riktning du vill att bilen ska färdas vid en påkörning.
Aktivera handbromsen.
Lämna fordonet, om möjligt lämnar man alltid fordonet bort från trafiken.

Ett val chauffören gör är om skyddsfordonet placeras rakt eller snett över vägen. Det finns för- och
nackdelar med olika uppställningar men generellt är en rak uppställning att föredra om det finns risk för
påkörning. Fordonet kan då ta upp en större kraft vid påkörning och reflexer och lampor syns bättre. En
rak uppställning innebär dock att det krävs ett skyddsfordon per fil vilket inte alltid finns tillgängligt.
Fördelen med den sneda uppställningen är att vi med hjälp av ett fordon kan få ett fysiskt skydd över flera
filer. Vid en eventuell påkörning finns det ökad risk att skyddsfordonet med sned uppställning roterar eller
välter och att påkörande fordon fortsätter in i skadeområdet.
Efter genomförd avspärrning bör personal stanna kvar på säker plats i närheten av skyddsfordonet om vi
behöver göra plats till ankommande utryckningsfordon. Kräver räddningsarbetet att personalen måste
lämna området vid skyddsfordonet är det viktigt att man lämnar en öppning (förslagsvis i vägrenen) till
ankommande utryckningsfordon. Om möjligt placeras ett olyckstält i öppningen för att tydliggöra för
trafikanter att de inte får köra där.
Avspärrning av väg
Grundinriktningen är att vägen spärras av helt inledningsvis för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö där
man ges möjlighet till en fortsatt riskbedömning. Om ett eller flera körfält öppnas upp för trafik ska en
riskbedömning utföras. Riskbedömningen bör ske i samverkan med övriga organisationer på plats och
utföras av ansvarig arbetsledare från respektive organisation.

8

Syftet med avspärrning av väg är följande:
Varna trafikanter
En lyckad avspärrning bygger på att trafikanter så tidigt som möjligt blir uppmärksammade på den olycka
som inträffat. En del av varningen är att tidigt samverka med Trafikverket för att få ut information via
radio om den inträffade olyckan och en annan del är att avspärrningen görs så tydlig som möjligt. Våra
skyddsfordon i kombination med olyckstält i god tid innan olyckan är den viktigaste komponenten för att
synliggöra olyckan.
Skydda skadeområdet från påkörning
Om trafikanter av någon anledning inte uppmärksammar våra varningar i tid finns en risk för påkörning.
Därför måste vi skydda skadeområdet med hjälp av fysiska hinder, såsom skyddsfordon. Genom att
placera ut skyddsfordon med väl tilltagna skyddsavstånd (se avsnitt nedan gällande zonindelning) kan vi
minska konsekvenserna av en påkörning.
Vägleda trafikanter
Avspärrning av väg innebär att många personer kan bli drabbade av den tidsförlust som sker. Genom att
placera avspärrningen på rätt sätt och genom att tidigt samverka med Polis gällande vägledning och
avspärrning kan denna olägenhet i vissa fall minskas. Efter genomförd riskbedömning kan trafik vid vissa
tillfällen accepteras förbi en olycksplats och då ska vår vägledning till trafikanterna vara tydlig och ske på
ett säkert sätt.
Helt avstängd väg
Helt avstängd väg föregås av ett olyckstält med gult blinkande ljus som placeras vid sidan av körfältet, se
under rubriken framkörning. Enligt gällande regler upprättas helt avstängd väg genom att placera ett
olyckstält kompletterat med lampa med rött fast sken i vartdera körfält. Inom Räddningstjänsten Syd anser
vi att helt avstängd väg sker med:
•
•
•
•

Olyckstält kompletterat med lampa med rött fast sken i vardera körfält
Minst ett skyddsfordon med fordonsmonterad olycksskylt och blåljus/varningsljus
Blixtpuckar/varningsbloss
Upphissad och aktiverad belysningsmast (Om det finns på aktuellt fordon)

Figur 2 visar en uppställning där det inte finns personal på plats där
man istället gjort det möjligt att passera genom att tillfälligt flytta
tältet.

Figur 3 – visar en uppställning där det finns bemanning för att flytta
skyddsfordonet då det kommer ytterligare enheter. Denna uppställning gör
det svårare för obehöriga att ta sig in i olycksområdet.

Det är viktigt att beakta framkomligheten för ankommande enheter som behöver ta sig förbi
avspärrningen. Detta kan vara ambulans, Polis och i ett senare skede även bärgare och väghållare. Om
möjligt strävar vi efter att alltid ha kvar en person vid avspärrningen som kan flytta avspärrningen vid
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behov och som även håller koll på trafiken och riskerna kopplade till denna. Ställ skyddsfordonet på ett
sådant sätt att andra enheter har möjlighet (även om det kan upplevas trångt) att ta sig förbi, exempelvis i
vägrenen eller genom att köra delvis i vägkanten/gräskanten. Om en avspärrning lämnas utan bemanning
måste vi ge möjlighet för ankommande enheter att ta sig förbi avspärrningen vilket resulterar i större risk
för att privatbilister också tar sig genom avspärrningen. Var noga att placera ut olyckstält i den yta där det
går att ta sig förbi så att ankommande enheter aktivt måste flytta dessa för att ta sig förbi.
Dubbelriktad väg - Ensamt utryckningsfordon
Detta fall kan uppkomma under den inledande fasen av en händelse innan tillräckligt många enheter
kommit till plats. Antalet olyckstält på första enheten räcker inte till både avspärrning och varning och i
detta fall prioriteras normalt avspärrningen.
Uppställningen av fordonet bör noga värderas. Detta för att få ett så bra skydd av olycksplatsen som
möjligt men även så att fordonet kan användas som ”verktygslåda” vid räddningsarbetet. Då
utryckningsfordonet utgör både skyddsfordon och ”verktygslåda” samtidigt bör man minimera tiden man
befinner sig intill fordonet och bärbar utrustning prioriteras.
Då man inte kan ha en fysisk barriär i båda riktningarna av vägen bör man läsa olyckan och ställa upp
utryckningsfordonet i den riktningen där den utgör bäst skydd till olycksplatsen. D. v. s är olyckan till
huvudsak belägen på ”höger” sida av vägen stannar vi innan olyckan. Om olyckan däremot huvudsakligen
är belägen till ”vänster” på vägen kör man förbi olyckan. Det är dock viktigt att upprätta avspärrning i
båda riktningar med hjälp av olyckstält och lampa kompletterat med blixtljus/varningsbloss.

Figur 4 Dubbelriktad väg, ett utryckningsfordon. Kommer man med ett utryckningsfordon, får man initialt prioritera bort olyckstältet med
gult blink innan avspärrningen. Är olycksplatsen belägen i höger körfält prioriteras skyddsfordon innan olyckan. Däremot är olycksplatsen belägen i
vänster körfält, kör man förbi olyckan.
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Dubbelriktad väg - Två utryckningsfordon
I detta fall finns normalt tillräckligt många olyckstält för att kunna placera ut varningar innan
avspärrningen. Fordonsuppställningen är viktig då släckenheten utgör både skyddsfordon och
”verktygslåda” till räddningsarbetet. Släckenheten kommer om möjligt köra förbi olyckan och låta det
andra utryckningsfordonet utgöra skyddet innan olyckan. Tiden man befinner sig intill släckenheten
minimeras och bärbar utrustning bör prioriteras.

Figur 5 Dubbelriktad väg, två utryckningsfordon. Kommer man med två utryckningsfordon, blir båda initialt skyddsfordon, ett i vardera
riktning. Använd bärbar utrustning i möjligaste mån i väntan på förstärkning.

Dubbelriktad väg - Tre eller fler utryckningsfordon
Då det finns tre utryckningsfordon på plats kan en enhet nyttjas som renodlad ”verktygslåda”. Det finns
goda förutsättningar att skapa en fysisk barriär i vardera riktning som skyddar olycksplatsen.
Skyddsfordonen placeras med skyddsavstånd enligt figur 16 så att de inte utgör en risk vid påkörning.

Figur 6 Dubbelriktad väg, tre utryckningsfordon. Om möjligt använd två skyddsfordon. Detta för att säkra olycksområdet i båda
riktningar.
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Enkelriktad väg - Ett utryckningsfordon
Detta fall kan uppkomma under den inledande fasen av en händelse innan tillräckligt många enheter
kommit till plats. Antalet olyckstält på första enheten räcker normalt till både avspärrning och varning.
Utryckningsfordonet kommer att utgöra både funktion som skyddsfordon och ”verktygslåda” till
räddningsarbetet. Fordonsuppställningen är viktig så att det dels skapas ett bra skydd för olycksplatsen
och dels är möjligt att använda utrustning på fordonet vid räddningsarbetet. Bärbar utrustning prioriteras
för att minimera tiden i närområdet av utryckningsfordonet.

Figur 7 Enkelriktad väg, ett utryckningsfordon. Kommer man initialt med endast ett utryckningsfordon, blir detta normalt skyddsfordon.
Placera detta minst 20m ifrån olyckan, om möjligt öka detta avstånd

Enkelriktad väg - Två utryckningsfordon
Om fordonståget initialt har två fordon nyttjas normalt ett av dessa som skyddsfordon och det andra som
”verktygslåda”. Personalen på skyddsfordonet säkerställer att avspärrningen blir korrekt utförd. Viktigt att
man prioriterar skyddsavståndet till olyckan enligt figur 16.

Figur 8 Enkelriktad väg, två utryckningsfordon. Kommer man med två utryckningsfordon blir det ena skyddsfordon. Detta placeras initialt

med sned uppställning. Skyddet för olycksområdet försämras, men syftet med sned uppställning används för att förhindra trafikanter att aktivt köra in i
olycksområdet.
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Enkelriktad väg – Tre eller fler utryckningsfordon
Då förutsättningar finns är det önskvärt att nyttja ett skyddsfordon per fil för att kunna tillämpa rak
uppställning. Detta ger ett bättre skydd vid en påkörning och varningsanordningar så som reflexer, skyltar
och lampor syns bättre.

Figur 9 Enkelriktad väg, tre utryckningsfordon. Används två skyddsfordon initialt kan man få en avspärrning med rak uppställning,
vilket ger bäst förutsättningar att synas och skyddet ökar vid en eventuell påkörning.

Delvis avstängd väg
Delvis avstängd väg föregås av ett olyckstält med gult blinkande ljus som placeras bredvid körfältet, se
ovan under rubriken framkörning. Enligt gällande regler upprättas delvis avstängd väg genom att placera
ut ett olyckstält med gult blinkande ljus vid aktuell avstängd fil. Inom Räddningstjänsten Syd anser vi att
helt avstängd väg sker med:
•
•

•
•
•

Olyckstält kompletterat med lampa med gult blinkande sken.
Minst ett skyddsfordon med fordonsmonterad olycksskylt och blåljus/varningsljus. Fordonet
placeras på ett sådant sätt att den öppna delen av vägen blir smal. Ett riktmärke för lämplig bredd
är längden på de farthinder som finns på räddningsenheterna.
Blixtpuckar/varningsbloss som vägleder trafiken och begränsar vägbredden.
Upphissad och aktiverad belysningsmast i syfte att varna bilister på väg mot avspärrningen (Om
det finns på aktuellt fordon).
Farthinder i anslutning till avspärrningen och vid varje arbetsområde.
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Nedan visas en modell för hur delvis avspärrad väg kan anordnas vid dubbelriktad väg. Placeringen av
farthinder behöver varieras beroende på fordonens uppställning. Om det finns fler farthinder tillgängliga
bör ytterligare ett farthinder placeras i mellan de båda som visas i bilden.

Figur 10 Delvis avspärrad väg dubbelriktad väg

Nedan visas hur delvis avspärrad väg kan anordnas vid enkelriktad trafik. Det är viktigt att placera ut
farthinder i anslutning till skyddsfordonet samt längre fram i anslutning till olyckan. Det är en fördel om
ett fordon placeras direkt innan olyckan och agerar ”närskydd” som komplement till skyddsfordonet. I
många fall placeras dock släckenheten framför olycksplatsen vilket medför att det inte finns något
”närskydd”.

Figur 11 Delvis avspärrad väg motorväg

Krävs ytterligare hastighetssänkande åtgärder, ex. motorväg utan köbildning, byggs med fördel en
”chikan”. Denna bör byggas med hjälp av ett skyddsfordon och förstärks med olyckstält och blixtpuckar/
varningsbloss.

Figur 12 ”Chikan” Behövs ytterligare hastighetsreducerande åtgärder byggs med fördel en ”chikan”
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Trafikdirigering
Polisens uppgift vid trafikolyckor är dels att dirigera trafik och dels att utreda och dokumentera eventuella
trafikbrott. Räddningstjänsten kan dirigera trafiken under pågående insats om det kan göras på ett säkert
sätt. Beslutet ska dokumenteras, vilket sker genom tillbakarapportering till larmbefäl/inre befäl.
Oberoende av vem som dirigerar trafiken ska nedanstående tecken användas:

Tecknen betyder stopp

Tecknet anger att trafikanter i den
färdriktningen som tecknet ges får
fortsätta framåt. Tecknet ges med en
vinkande rörelse i färdriktningen.

Tecknet anger att den trafikant som
polismannen är vänd mot ska minska
hastigheten.

I de fall trafik ska ske växelvis från två riktningar i ett körfält, t.ex. vid delvis avspärrad väg, bör det finnas
personal i vardera ände av olycksplatsen. De ska utöver personlig skyddsutrustning för arbete på väg också
ha radiokontakt med varandra. Detta för att kunna synkronisera trafikflödet från de olika hållen.
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Arbete inom skadeområdet
Zonindelning
I vägtrafikmiljö finns olika olycksrisker som har betydelse för hur arbetet bör genomföras och vilken
skyddsutrustning som används på olycksplatsen. Indelning i olika zoner kan göras för att tydliggöra var
riskerna finns och för att bedöma behov av särskilda restriktioner eller skyddsutrustning. Följande
zonindelning utgör grund för bedömning men kan anpassas till varje enskild händelse.
Förbjuden zon
Delar av vägen där inga hastighetsreducerande åtgärder är vidtagna eller områden där en vajer i spänn
riskerar att lossna från sina fästpunkter.
I förbjuden zon får personal normal inte vistas. Det kan dock vara acceptabelt efter bedömning att snabbt
passera förbjudet område om det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl avses om vinsterna med
arbetet anses motivera riskerna. Detta kan exempelvis vara att passera över förbjuden zon för att placera
ut varningsutrustning om det anses kunna förhindra fler olyckor eller om det finns skadade personer som
måste undsättas.
Het Zon
I och omkring trafikavspärrningar samt i anslutning till vägräcken betecknas normalt som het zon och
syftar till risker gällande påkörning. I dessa områden bör personal inte uppehålla sig om det inte anses
nödvändigt. På vägar med vajerräcke måste det beaktas att vajerräcket inte är tillräckligt för att skydda
arbetsplatsen utan det kan vara nödvändigt att stänga även den motsatta körriktningen helt eller delvis för
att skapa en trygg arbetsmiljö.
Fordon som varit inblandade i olyckan betraktas normalt befinna sig i het zon. Riskerna i denna heta zon
syftar huvudsakligen till risker kopplade till de fordon och personer som varit inblandade i olyckan
(blodsmitta, skärskador etc.) Inom het zon bör bara personer som aktivt arbetar med räddningsarbetet
befinna sig.
I het zon krävs minst samma skyddsutrustning som i varm zon men oftast ställs även krav på annan
skyddsutrustning samt att man endast får befinna sig i denna zon då arbetsuppgifterna kräver det.
Varm Zon
Alla delar av vägen är minst varm zon. I denna zon krävs minst den grundläggande skyddsutrustningen
som definieras under avsnittet personlig skyddsutrustning.
Kall zon
De platser där det i normalläge inte förväntas finnas någon trafik. Detta är exempelvis i terrängen vid
sidan om vägbanan men däremot anses inte vägrenen vara kall zon. I denna zon behövs ingen särskild
skyddsutrustning.
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Nedan ges principiella modeller för hur zonindelning bör hanteras vid arbete på väg. I bilderna visas inte
alla räddningsfordon (Polis/ambulans/räddningstjänst) som kan finnas på olycksplatsen utan fokus är på
de först anländade enheterna från räddningstjänsten. Ambulanser och polisbilar som inte nyttjas som en
aktiv del av varningen, skyddet eller trafikhänvisningen placeras lämpligen i varm zon.

Figur 13 Exempel på zonindelning på motorväg

Figur 14 Exempel på zonindelning vid dubbelriktad väg, delvis avspärrat

Figur 15 Vajerräcke Mötande trafik utgör en potentiell risk för olycksarbetet då vajerräcket är elastiskt och har en uppfångande funktion om någon
i mötande körfält skulle köra in i vajerräcket. Därför bör man spärra av/utföra hastighetsreducerande åtgärder även i mötande körfält.
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I modellerna utgörs het zon av ett område från skyddsfordonet (skyddsavståndet). Detta områdes storlek
beror på en rad olika faktorer. MSB har i sin vägledning gett förslag på lämpliga skyddsavstånd och dessa
finns beskrivna i Figur 16 och Figur 17.

Figur 16 Rekommenderade skyddsavstånd för lätta och tunga skyddsfordon vid olika hastighetsbegränsningar vid skadeområdet

Värdena som anges i tabellen ovan bygger på de maximala riskavstånd som kan uppstå vid en påkörning
enligt utförda beräkningar. I bilden nedan visas hur långt ett tungt skyddsfordon förväntas flytta sig till
följd av kraften vid en påkörning. Om skyddsfordonet blir påkört av en personbil är skyddsavståndet
maximalt 10 meter och de stora skyddsavstånden i tabellen avser lastbil med släp i hög hastighet. Genom
att ha förståelse för hur avstånden i tabellen ovan tagits fram går det också att anpassa skyddsavståndet
med hänsyn till väglag, hastighet, trafiksituation etc.

Figur 17 Linjerna i figuren visar hur långt ett utryckningsfordon kan flytta på sig om det blir påkört bakifrån. De tre olika figurerna motsvarar olika
fordonstyper och färgmarkeringen olika hastigheter på de fordon som kör in i utryckningsfordonet. Streckad linje motsvarar halt väglag och hel linje
motsvarar torr vägbana

Personlig skyddsutrustning
Med personlig skyddsutrustning avses sådan utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person
till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet. Det är
varje arbetstagares skyldighet att använda tillhandahållen skyddsutrustning. I tabellen nedan delges
miniminivån gällande arbete i varm zon med avseende på påkörningsrisker samt skyddsutrustning som bör
nyttjas i het zon i direkt anslutning till olyckan.
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Zon

Personlig skyddsutrustning

Varm

Minst följande skyddsutrustning ska användas:
•

•
•
Het

Varselklädsel i enlighet med standarden EN 471 (Skyddsklass 2) alternativt ENISO 20471 (skyddsklass 2) som används i kombination med larmställ.
Yttre befäls larmkläder och styrkeledare varselväst uppfyller standarden och
behöver inte kompletteras.
Knäppt hjälm (EN 443 eller motsvarande)
Skyddskor med spiktrampskydd och tåskydd (skyddsklass S3 eller S5 enligt SSEN 15090:2012.

Vid arbete med fordon och patienter ska följande skyddsutrustning användas beroende på uppgift:
•
•
•

Skyddshandskar (mot blodsmitta, kroppsvätska etc.)
Arbetshandskar (skydd mot skärskador, brand, värme)
Skyddsglasögon eller visir (t.ex. skyddsklass EN 166 klass 1FT eller högre)

Vid vissa arbetsmoment kan ytterligare skyddsutrustning vara nödvändig och behov av
detta beslutas av respektive arbetsledare. Detta kan exempelvis vara andningsskydd eller
dammfilter.
Det är respektive arbetsledare som beslutar om skyddsutrustning utöver den som nämns ovan. Det kan
exempelvis vara skydd för andningsväg, skydd mot brand etc.

Risk för brand och utsläpp av farliga ämnen
Det finns en ökad risk för brand och utsläpp av farliga ämnen i samband med trafikolycka men det är
ändå inte särskilt vanligt förekommande att fordon brinner eller att farliga ämnen som kan påverka
säkerheten har släppts ut. En av de viktigaste sakerna i detta sammanhang är att förbereda sig så långt det
är möjligt genom att redan under framkörning och etablering på skadeplatsen kontrollera fordonen med
avseende på drivmedelskälla och eventuell last. Detta kan exempelvis göras via CRS (Crash Recovery
System).
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En eller flera säkerhetsmän ska finnas vid en trafikolycka och deras uppgift är att säkerställa skyddet i den
direkta närheten kring olyckan, ex skydd mot uppkomst av brand. Närmsta arbetsledare beslutar vilken
skyddsutrustning säkerhetsmannen ska vara klädd i. Detta medför att det inte är nödvändigt att klä
säkerhetsmannen i tryckluftsapparat etc. utan det beror på de faktiska omständigheterna.
Det bör alltid finnas möjlighet att snabbt hantera en antändning med hjälp av exempelvis
handbrandsläckare eller slangledning från släckbil.
Arbete med eller i närheten av vajerräcke i spänn
Vajerräcke som är i spänn eller är skadad utgör en stor risk då en stor mängd energi hastigt kan frigöras.
Stor försiktighet bör vidtas vid arbete i närheten av vajerräcken i spänn. Personal bör inte vistas i de
identifierade riskområdena mer än nödvändigt. I normalfallet bör vi inte vidröra vajern eller andra delar
som på något sätt kan påverka vajern.
Vajer i spänn där det finns personer med hjälpbehov i riskområdet ska hanteras mycket försiktigt.
Inledningsvis ska riskområdena identifieras och om möjligt sker insatsen utanför dessa. I samråd med
sjukvårdsledaren bör metod för uttag väljas för att exponera personal så lite som möjligt. Om en spänd
vajer måste hanteras i en livräddande situation ska detta ske med stor försiktighet och i första hand genom
att avlasta vajern så mjukt det bara går. Detta kan göras genom att man bärgar, vinschar eller på annat sätt
flyttar fordon som belastar vajern så att dragkraften i vajern successivt minskar. Under tiden arbetet pågår
med avlastning av vajern får ingen personal befinna sig i riskområdet.
Om det inte är möjligt att avlasta vajern är en annan möjlighet att placera ett eller flera fordon på ett
sådant sätt att riskområdet reduceras. Observera att det är viktigt att inte befinnas sig mellan vajern och
det fordon som placerats ut då detta är ett mycket farligt område om vajern slår.
I sista hand kan man överväga att kapa vajern. Det finns ingen dokumenterad metodik för hur detta ska
ske men grunden är att kapa så långt från olycksplatsen som möjligt. Vidare bör vajern kapas med
vinkelslip alternativt kapmaskin. En riskreducerande åtgärd kan vara att dels lägga klippskydd och dels
tejpa på ömse sidor om kapet.
En vajer i spänn får aldrig lyftas av från stolparna.
Vid olyckor där vajerräcke är i spänn uppstår en förbjuden alternativt het zon kring denna. Det är viktigt
att försöka identifiera vilka infästningspunkter som finns och dess stabilitet. Vid de olyckor som inträffat
med vajer har vajern aldrig gått av utan det är infästningarna som gett vika vilket i sin tur medfört att
vajern slagit som en pilbågssträng. I bilden nedan ges en principiell bild av hur zonindelningen kan se ut
vid en påverkad vajer.

Figur 18 Bilden illustrerar potentiella riskområden vid vajer i spänn
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Avetablering på skadeområdet
Det är viktigt att avetableringen på skadeområdet följer samma höga säkerhetstänk som under den
inledande etableringsfasen. För att uppnå samma säkerhet som under etableringen på skadeområdet bör
vägen spärras av helt och skyddsfordon användas. Modellen med helt avspärrad väg nyttjas under tiden
som utrustning packas samman och tills personalen befinner sig inne i fordonen.
Räddningsenheter som lämnar skadeområdet bör ha varningsljus samt blåljus aktiverat tills dess att
fordonet är uppe i för vägavsnittet föreskriven hastighet.
I många fall avslutas inte samverkande aktörers arbete inom skadeområdet när räddningsarbetet avslutas
utan bärgning kan pågå under lång tid. Vid behov och då räddningstjänsten har möjlighet kan det vara
lämpligt att räddningstjänsten stannar kvar för att bistå Polisen med avspärrningar.

Exempel 1 - avetablering
Vägen har under räddningsarbetet och bärgning varit helt avspärrad. Ansvariga arbetsledare från
respektive organisation samlas och stämmer av vilka behov som finns för att kunna avsluta arbetet på
vägen och öppna upp för trafik igen. Samtliga enheter lämnar platsen och sista enhet att lämna platsen är
skyddsfordonet. All lös varnings- och avspärrningsutrustning plockas samman och efter detta körs
skyddsfordonet iväg från platsen. Skyddsfordonet behåller blåljus och varningsljus påslaget till dess att
man uppnått lagstadgad hastighet.
Exempel 2 - avetablering
Vägen har under det avslutande arbetet varit delvis avspärrad. Ansvariga arbetsledare från respektive
organisation samlas och stämmer av vilka behov som finns för att kunna avsluta arbetet på vägen och
öppna upp för trafik igen. Då arbetet på plats är klart spärras vägen återigen helt för att samla in den
varnings- och avspärrningsutrustning som använts. Då detta är klart körs skyddsfordonet iväg från platsen
och behåller blåljus och varningsljus påslaget till dess att man uppnått lagstadgad hastighet.
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