
Säkra, hela och rena 
teknikbyggnader

Vad gäller för dig när du vistas i eller utför ett arbete i en teknikbyggnad
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”Teknikbyggnaderna är hjärtat i anläggningen och är viktiga för punktlighet och säkerhet –

fungerar inte teknikbyggnaderna, så fungerar inte järnvägen.”

Teknikbyggnader 

längs järnvägen 

har fått kritik 

avseende 

säkerhetsskydd 

och skötsel. 

Orsaken bedöms 

vara bristande 

kultur, förståelse, 

styrning, arbetssätt 

och verktyg.

Det ska vara 

säkert, helt och 

rent i våra 

teknikbyggnader.

Alla behöver bidra 

till förändrat 

beteende och 

attityder.

Säkra, hela och rena teknikbyggnader



Teknikbyggnad järnväg
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Trafikverket har cirka 25 000 teknikbyggnader längs med järnvägen. 

Teknikbyggnader är ett samlingsbegrepp för teknikhus, kiosk, kur och skåp, där även 
byggnader för Icke linjebunden kraft, samt IKTs datahallar och liknande, omfattas av 
detta begrepp.

Exempel: teknikhus, omformarstation, nätstation, reservelverk, kopplingscentral med flera.

En Teknikbyggnad är ett utrymme som innehåller något av teknikslagen el-, signal-, samt 
teleteknik avsedd för järnvägsdrift.

Utrustningen styr och övervakar järnvägsanläggningen.



Ansök om tillträde till teknikbyggnaderna
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För att vistas i eller utföra ett arbete i en teknikbyggnad måste 

du ansöka om tillträde Länk till ansökan

Tillträdeskrav enligt TDOK 2019:0467 ska uppfyllas för att du 

ska få tillträde till teknikbyggnaderna.

Genomför följande kurser:

1. BASÄVISTA - Att vistas enskilt i spår 

(platsbaserat genomförande)

2. Ordnings- och skyddsregler för teknikbyggnader järnväg 

(e-kurs) länk

3. Objektspecifika krav genomförs om du behöver tillträda: 

Ex Starkströmsanläggning, Teknikhus-Signalrum, Driftrum eller utrymme kopplat 

till Byggnadsverk

Här kan du läsa mer om Objektspecifika krav:
TDOK 2019:0467 - Tillträdeskrav VO Underhåll järnväg

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/tilltrade-till-jarnvagens-byggnader-och-anlaggningar-med-tagg-eller-nyckel/
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5636&dokumentId=TDOK%202019%3a0467


När du vistas i en teknikbyggnad 
ska du följa Ordnings- och Skyddsregler:
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 Registrera ditt besök i loggboken

 Rapportera brister och tillbud till drifttekniker vid 

Trafikcentralen (TC) eller NOC

 Håll ordning även när arbete pågår. Det ska vara 

säkert, helt och rent 

 Hjälp andra förstå hur viktiga teknikbyggnaderna är

 Ta ansvar vid arbete och besök - håll kontakt med 

byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)

Avsteg från Ordnings- och Skyddsregler kan 

medföra indragen tillträdesbehörighet



Kom även ihåg att…
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• Anmäla ditt besök till byggarbetsmiljösamordnaren 

(BAS-U) och Trafikverkets representant

• Bära ditt ID06-kort synligt

• Om du upptäcker obehöriga personer vid 

teknikbyggnaden, kontakta Trafikcentralen (TC) 

eller NOC

• Ingripa vid riskfyllt beteende och kontakta din 

arbetsgivare

• Genomför en riskbedömning innan du använder 

brandfarligt material eller utrustning 

• Se till att alltid ha en brandsläckare nära till hands

Förvara aldrig brandfarligt eller explosivt 

material i teknikbyggnaden
(gas, bränsle, olja m.m.)
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Ordnings och skyddsregler



QR-kod
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QR-koden innehåller kontaktuppgifter till berörda 

funktioner för teknikbyggnaden:

Underhållskontraktets benämning, Kontaktuppgifter till Trafikverkets 

representant för byggnaden, Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U), 

Trafikcentralen (TC) eller NOC och Entreprenörens platschef

1. Scanna QR-koden med hjälp av din mobiltelefons 

kamera eller via en valfri applikation som avläser QR-

koder

2. En webbsida öppnas med aktuella kontaktuppgifter



Vid eventuella fel och 
brister ska du…
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 Anmäla och rapportera felet/bristen till 

Trafikcentralen (TC) eller NOC

 Kontaktuppgifterna till Trafikcentralen (TC) eller 

NOC finner du på de uppsatta Ordnings- och 

Skyddsreglerna i form av en QR-kod

Om du är i behov av ambulans, polis eller 

räddningstjänst, larma alltid 112. Informera 

därefter Trafikcentralen (TC) eller NOC.

SOS



Innan du lämnar en 
teknikbyggnad ska du…
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 Städa både inne och ute

 Lämna tillbaka reservdelar och utrustning på rätt 

plats

 Ta bort och ta med sopor och emballage

Låste jag 

dörren…

Har jag städat

efter mig…

 Låsa dörrar, grindar och bommar

 Larma efter dig

När du lämnar en teknikbyggnad 
ska du…



Det ska vara säkert, helt och 
rent i våra teknikbyggnader.
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