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Syfte med fördjupade olycksundersökningar 
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 10§ står följande: 

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts” 

 

Enligt propositionen till LSO, 2002/03:119, är syftet med fördjupade 
olycksundersökningar bland annat följande: 

 räddningsinsatsens effektivitet kan mätas 

 användandet av ekonomiska resurser kan värderas 

 huruvida rätt förebyggande åtgärder är vidtagna 

 de utgör en del av den interna kvalitetssäkringen för räddningstjänsten 

 de utgör underlag för metodutveckling och framtida räddningsinsatser  

 

Olycksundersökningar syftar med andra ord främst till att ett lärande med 
säkerhetshöjande effekt ska uppnås antingen hos brandförsvaret eller hos externa 
aktörer. Olycksundersökningar syftar inte primärt till att utgöra underlag i rättsliga 
sammanhang mellan externa parter eller avgörande om ansvarsförhållanden. Likaså 
innebär skälighetsbegreppet i 3 kap. 10§ LSO att all inhämtad fakta inte fullt ut kan 
källgranskas.  
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Sammanfattning 
I samband med en räddningsinsats på Karlbergs järnvägsstation, där en person blivit 
påkörd av ett tåg, inträffade ett olyckstillbud när personal från Storstockholms 
brandförsvar (SSBF) utförde arbetsplatsjordning. Det skedde en kortslutning mellan 
järnvägens kontaktledning och rälsen med en ljusbåge och ett fräsande ljud som 
följd. Händelsen medförde inte några personskador men jordningsutrustningen 
förstördes och kontaktledningen brändes av till hälften. 
 
Undersökningen har lett fram till förslag på åtgärder för att ge SSBF:s personal en 
säkrare arbetsmiljö och syftar till att ta lärdom av detta olyckstillbud för att undvika 
framtida olyckor vid räddningsarbete på järnväg. 
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1 Händelsen 

Bakgrund 
Mellan Trafikverket (f.d. Banverket) och Storstockholms brandförsvar (SSBF) finns 
ett avtal upprättat som gäller sanering, arbetsjordning av kontaktledning och 
evakuering vid järnvägsolyckor på Trafikverkets anläggningar. Trafikverket har som 
infrastrukturförvaltare ansvar för att bistå SSBF med uppgifter och utbildning så att 
SSBF kan göra så säkra och effektiva insatser som möjligt på Trafikverkets 
anläggningar. 
 
Trafikverket svarar för grund- och repetitionsutbildning av befäl enligt nedanstående: 

 Grundkurs, 2 dagar (teori, praktik och prov) 

 Efter godkänt prov gäller behörigheten i 3 år. 

 Repetitionsutbildning, 1 dag vart 3:e år. 
 
De utbildade befälen genomför utbildning av brandmännen i risker och praktisk 
handhavande. Enligt Trafikverket så bör SSBF öva regelbundet tillsammans med 
personal från Trafikverket i regionen. 
 
SSBF skall, enligt avtalet, vid insatser iakttaga de krav som baseras på 
”Arbetsmiljöverkets föreskrifter”, ”Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter” samt 
Trafikverkets ”Råd och skyddsanvisningar för dig som arbetar på eller nära 
Trafikverkets spår”. I avtalet står det också skrivet att: 
”brandförsvaret fråntager sig ansvar för eventuella skador på människor och 
egendom om insatsen genomförs fackmannamässigt”. 
 

Händelseförlopp 
 

 
Entrén till Karlbergs järnvägsstation                              Foto: Per Norén 

 

På måndagskvällen vid 18.30-tiden den 28 januari 2013, ser vittnen på Karlbergs 
järnvägsstation en yngre man i 20-års åldern plötsligt hoppa framför ett fjärrtåg. 
Tåget försöker bromsa men hinner inte få stopp förrän efter perrongen. Den unga 
mannen omkommer troligtvis omedelbart. Händelsen leder till att SSBF larmas och 
personal från Kungsholmens, Solnas och Johannes brandstationer skickas till 
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platsen. Räddningsledaren som larmas från Johannes brandstation begär under 
framkörningen trafikstopp på samtliga spår i området. Insatspersonalen från 
Kungsholmens brandstation är de som först kommer till platsen, strax efter kommer 
personal från Johannes inklusive räddningsledaren. 
 
När SSBF anländer till järnvägsstationen står ett lokaltåg inne vid ena perrongen. 
Lokaltågets passagerare håller på att evakueras och perrongen är full av människor 
som insatspersonalen möter. Eftersom inget annat tåg finns inne på stationen 
förutsätter insatspersonalen att det är lokaltåget vid perrongen som kört på mannen. 
De börjar därför söka efter den påkörda mannen under tåget. Brandmästaren får 
efter en stund kontakt med personal från lokaltåget och blir visad var den påkörda 
personen finns. Det visar sig då att det inte är lokaltåget vid perrongen som kört på 
mannen utan att det är ett fjärrtåg på perrongens andra spår. Fjärrtåget är inte 
synligt för insatspersonalen på grund av en kurva och många människor på 
perrongen. Fjärrtåget har inte stannat förrän efter perrongen och den skymmande 
kurvan. 
 
När brandmästaren ser den påkörda mannen kan han snabbt konstatera att det inte 
finns något liv att rädda och gör bedömningen att arbetsplatsjordning inte är 
nödvändig. Brandmästaren meddelar därefter sin personal över radion var kroppen 
är belägen dvs. att det inte är på lokaltågets spår utan på perrongens andra spår. Han 
meddelar även att arbetsplatsjordning inte skall utföras, insatsen inriktas istället på 
att ta hand om den omkomnes kropp samt att sanera spårområde och tåg. 
  
Kungsholmens jordningsgrupp 2, som består av en brandförman och en brandman, 
får hjälp med jordningen av en brandman från Johannes. Ingen av dem har visuell 
kontakt med brandmästaren på grund av att det är så många passagerare på 
perrongen. Brandförmannen har kommunikationsradio, de två brandmännen har det 
inte. De ämnar utföra arbetsplatsjordning på det spår där lokaltåget står, det vill säga 
inte på det spår där olyckan inträffat. När arbetsplatsjordningen skall utföras tar en 
brandman spänningsprovningsutrustningen. Han spänningsprovar utan att först 
starta utrustningen vilket gör att de inte får någon indikation på att det finns ström i 
kontaktledningen. De bedömer det som att strömmen är bruten och fäster jorddonen 
i rälsen och därefter hjälps de åt för att hänga upp jorddonet på luftledningen. Då 
sker en kortslutning mellan kontaktledningen och räls med en ljusbåge samt ett 
fräsande ljud som följd. Jordningsutrustningen smälte och kontaktledningen brändes 
av till hälften. 
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2 Frågeställningar 
Syftet med den fördjupade olycksundersökningen är att utreda och lära av 
räddningsinsatsen och då i synnerhet med inriktning på skydd och säkerhet för egen 
personal vid räddningsarbete på järnväg. 
 

 Varför utfördes arbetsplatsjordning när strömmen inte var bruten? 

 Vilka instruktioner/rutiner/utbildningar har SSBF:s operativa personal, 
gällande räddningsarbete på järnväg? 

 Är dessa instruktioner/rutiner/utbildningar tillräckliga, så att arbetet kan 
utförs på ett säkert sätt? Om inte, ge rekommendationer om förbättringar. 

 Vilken fara utsattes personalen för och hur stor var risken för personskador?  
 

 

3 Metod & material 
 Händelsebaserad metodik med MTO-perspektiv (MTO = Människa, Teknik 

och Organisation). 

 Intervjuer med berörd insatspersonal.  

 Insatsrapport. 

 Avtal med Trafikverket. 

 Befintligt utbildningsmaterial. 

 Standardrutin för ”Person under tåg”. 

 Intervju med Pietro Nilsson, Infranord (utbildare åt Trafikverket).  
 
 

4 Mottagare 
 Pelle Rytterlund, Tf. Chef Lokal produktion (SSBF) 

 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

 Trafikverket 
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5 Diskussion 

Varför utfördes arbetsplatsjordning när strömmen inte var bruten? 
Den här typen av händelser, där människor blir påkörda av tåg och brandförsvaret 
larmas för att försöka rädda liv eller hjälpa till med sanering, innebär i många fall en 
högre stress för insatspersonalen än vid andra typer av larm. Denna larmtyp upplevs 
av de flesta som obehaglig. Räddningsarbetet innebär ofta att man skall hjälpa svårt 
skadade människor eller ta hand om svårt sargade kroppar. Man påverkas genom alla 
sina sinnen så som syn, lukt, hörsel och känsel. Den högre stressen och det adrenalin 
som utsöndras i kroppen kan påverka ens förmåga att tänka klart och handla 
förnuftigt.  
 
Larm som rör påkörda människor vid Trafikverkets anläggningar är relativt ovanliga 
för den enskilda brandmannen. Det medför att man har mindre erfarenhet och är 
mindre van vid detta arbetssätt jämfört med räddningsarbete i tunnelbanan. Detta 
med anledning av att olyckor i tunnelbanan sker mer frekvent och den enskilda 
brandmannen generellt sett har större erfarenhet av sådant räddningsarbete. Det 
skiljer sig i arbetssätt, rutiner och utrustning för räddningsarbete på Trafikverkets 
anläggningar och i tunnelbanan. 
 
På kvällen innan gruppen på Kungsholmens brandstation får larmet om hoppningen 
framför tåget på Karlbergs järnvägsstation, sitter man och går igenom/repeterar 
arbetsplatsjordning för tunnelbanan. Man nämner också att det var länge sedan man 
hade larm om olyckor på Trafikverkets anläggningar (fjärrtågtrafiken). Strax därefter 
går larmet. Detta medför att några ur personalen har arbetssättet och rutinerna för 
tunnelbanan i huvudet när de kommer till Karlberg och skall utföra räddningsarbetet. 
 
När personalen från Kungsholmen kommer fram till olycksplatsen står lokaltåget 
inne på järnvägsstationen. Passagerarna håller på att evakueras och många av dem är 
chockade av det som hänt (detta kan i sin tur påverka insatspersonalen genom ökad 
stress). Det är väldigt många människor på perrongen. Vilket medför att överblicken 
är dålig och att man har svårigheter med att hitta den påkörda personen. Det gör 
också att den visuella kontakten mellan insatspersonalen försvinner. Stationen är 
dessutom placerad i en kurva så perrongen är inte rak utan böjer åt höger. Det gör att 
det vänstra spåret är skymt.  
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All insatspersonal förutsätter att det är under lokaltåget, som står inne på stationen 
på det högra spåret som den påkörda personen finns. Detta förstärks också av att en 
av brandmännen tycker sig se något under tåget som han tror är personen eller delar 
av denne.  
 
Brandmästaren utgår ifrån standardrutinen för ”Person under tåg” vilket innebär att 
man tar med sig all utrustning för arbetsplatsjordning och därefter inväntar order om 
vad som skall göras samt tillåtelse att beträda spårområdet. Jordningsgrupp 2 avvek 
dock från standardrutin och tog egna initiativ i en situation där det finns behov av 
tydliga beslut och tydlig ordergivning. Detta behov av tydlighet är extra viktigt på 
grund av att arbetet innehåller riskfyllda moment och det finns en ovana vid 
räddningsarbete på järnväg. Med vetskapen om att det kan vara bråttom för att 
kunna rädda liv på påkörda personer så bestämmer de sig för att arbetsplatsjorda. 
Detta för att inte fördröja räddningsarbetet. Viljan av att agera snabbt övervann ett 
mer eftertänksamt och strategiskt förhållningssätt. 
 
Endast brandförmannen i gruppen har kommunikationsradio med sig vilket avsevärt 
försvårar kommunikationen på skadeplatskanalen med och för de två brandmännen 
utan radio. 
 
De är hela tiden inne i tunnelbanetänkandet och har tolkat ”trafikstopp” som att det 
är strömlöst.  
 
Den brandman från Johannes som inte blivit tilldelad någon specifik arbetsuppgift 
utan skall vara behjälplig, frågar om de behöver hjälp. Han får i uppgift att hjälpa 
dem med att spänningsprova.  
Jordningsgruppen tror att personalen från Johannes brandstation har samma 
utbildning som de själva har därför förutsätter de att brandmannen från Johannes är 
bekant med spänningsprovaren och handhavandet av den. Detta är dock inte fallet 
utan brandmannen från Johannes är inte utbildad på utrustningen för Trafikverkets 
anläggningar utan endast på tunnelbanans utrustning. Denna brandman tror att de 
båda spänningsprovningsutrustningarna fungerar likadant. I själva verket skiljer sig 
dessa framför allt i ett viktigt avseende. Tunnelbanans utrustning behöver man inte 
starta utan på den är det en röd diod som lyser om det är spänning på, till skillnad 
från spänningsprovaren för Trafikverkets anläggningar som man först måste starta 
innan man utför spänningsprovningen. Med anledning av detta startar han inte 
utrustningen innan han utför spänningsprovning. Därför får han inget utslag (ingen 
diod som tänds eller liknande) och man drar därför slutsatsen att strömmen är 
bruten dvs. att luftledningen är strömlös och arbetsplatsjordning kan utföras. 
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De fäster då jorddonet i rälsen, hjälps därefter åt med att lyfta upp jorddonet mot 
luftledningen och i samband med detta sker en kortslutning med en ljusbåge och ett 
fräsande ljud som följd. 
 
Strax efter att detta sker kommer det fram en gråtande kvinna till jordningsgruppen 
som berättar att det ligger en påkörd person på det andra spåret, på andra sidan 
perrongen. Brandmännen i jordningsgrupp 2, inser då att de jobbar på fel spår. 
 
Under tiden detta skett har även brandmästaren fått reda på var den påkörda 
personen ligger. Han förutsätter att personalen avvaktar order från honom om vad 
som skall göras och var enligt standardrutin. Han har inte vetskap om att 
brandmännen i jordningsgrupp 2 på eget initiativ har utfört arbetsplatsjordning och 
råkat ut för olyckstillbudet. 
 
Brandmästarens beslut om att inte begära räddningsfrånkoppling (bryta strömmen) 
och inte utföra arbetsplatsjordning är helt riktigt enligt de instruktioner som finns. 
Enligt instruktionen skall räddningsfrånkoppling begäras och arbetsplatsjordning 
utföras vid dessa tillfällen: 

 nedkörd, skadad kontaktledning eller kontaktstolpe 

 urspårning 

 utvecklad brand 
 
Vid andra tillfällen skall man göra en bedömning om räddningsfrånkoppling och 
arbetsplatsjordning behövs eller inte. Brandmästaren gjorde den bedömningen och 
vid den aktuella händelsen fanns inte det behovet. Arbetet som skulle utföras var att 
plocka upp den omkomnes kropp och sanera. Det står också i instruktionen att denna 
rutin inte skall blandas ihop med hur man skall jobba i tunnelbanan, där man alltid 
skall begära räddningsfrånkoppling och utföra arbetsplatsjordning innan man 
beträder spåret, eftersom strömskenan där sitter i knähöjd. 
  
Sammanfattningsvis och som svar på frågan:  
Som så ofta annars när olyckor och olyckstillbud inträffar så är det flera av varandra 
oberoende faktorer som samtidigt leder till att händelsen sker eller är orsaken till de 
olyckliga omständigheterna. I detta fall bestod dessa faktorer av: 
 

 Psykisk stress vid dessa typer av larm. 

 Trängsel på perrongen med flera chockade människor och svårigheter att 
orientera sig på olycksplatsen. 

 Få larm av den här typen, liten erfarenhet. 

 Några ur personalen frångick standardrutin, inväntade inte order utan tog eget 
initiativ. Det orsakade också att man arbetade på fel spår. 

 Det fanns en vilja att skynda på räddningsarbetet för att eventuellt rädda liv. 

 Förstärkande personal ville hjälpa sina kollegor men saknade utbildning för 
den utrustning som användes. 

 Blandade ihop rutinerna för räddningsarbete på Trafikverkets anläggningar 
och tunnelbanan. Detta berodde troligtvis till stor del på att man precis innan 
larmet repeterade rutiner för arbete i tunnelbanan. 

 Två av brandmännen saknade kommunikationsradio. 
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 Gruppen har inte haft repetitionsutbildning tillräckligt ofta. Dessutom har 
man vid de tillfällen man haft repetitionsutbildning endast övat på 
handhavandet av utrustningen. Man har inte övat  taktik, order, nomenklatur 
eller hel insats. 

 
Vilka instruktioner/rutiner/utbildningar har SSBF:s operativa personal, 
gällande räddningsarbete på järnväg? 
Inom SSBF har personalen på brandstationerna Brännkyrka, Kungsholmen och Solna 
utbildning för att utföra räddningsarbete på Trafikverkets anläggningar. Således är 
det alltid minst en av de tre brandstationerna som larmas vid dessa typer av 
händelser. Det är befälen på dessa tre brandstationer som har befogenhet att begära 
räddningsfrånkoppling (bryta strömmen) och ha rollen som elarbetsansvarig vid 
räddningsarbetet. Denna roll har brandbefälet fram tills Trafikverkets personal 
kommer till platsen och övertar ansvaret. Dessa brandbefäl har grundutbildning samt 
fått repetitionsutbildning vart 3:e år, förutom under en period mellan 2009-01-01 
och 2010-09-14. Då var det uppehåll i utbildningstillfällen på grund av att 
organisationerna Trafikverk och brandförsvar var 
oense om vem som skulle stå för 
utbildningskostnaderna. 
 
Befälen håller i sin tur utbildning och övning för 
brandmännen i sina grupper. Det råder dock en 
osäkerhet om hur ofta detta sker och det är svårt att 
hitta dokumentation på när dessa utbildningar och 
övningar skett. 
 
Gruppen från Kungsholmens brandstation har haft 
utbildning och övat på räddningsarbete vid 
Trafikverkets anläggningar, men inte tillräckligt 
ofta. Den metodansvariga för 
kommunikationsolyckors ambition är att dessa 
repetitionsutbildningar/övningar skall hållas minst 
1 gång per år. Vid de tillfällen man har övat har 
övningarna innehållit för få taktiska moment. Man 
har endast övat på själva handhavandet av 
utrustningen, inte som en insatsövning. Man har då heller inte repeterat taktik, 
rutiner och nomenklatur vid räddningsarbete på järnväg.  
 
Brandmästaren på gruppen har genomfört Trafikverkets grundutbildning samt 
repetitionsutbildningar. Brandförmannen på gruppen är ny som brandförman och 
har inte gått grundutbildningen än. 
Insatspersonalen som var med från Johannes brandstation har inte Trafikverkets 
utbildning, endast tunnelbanans. Eftersom de inte har utbildningen skall de inte ingå 
i ”jordningsgrupp” och använda utrustningen för arbetsplatsjordning. 
Räddningsledaren från Johannes brandstation har inte Trafikverkets utbildning. Han 
kan därför inte vara elarbetsansvarig och begära räddningsfrånkoppling på 
Trafikverkets anläggningar (vilket han inte heller gjorde). Däremot kan han begära 
trafikstopp. 
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Är dessa instruktioner/rutiner/utbildningar tillräckliga, så att arbetet 
kan utförs på ett säkert sätt? Om inte, ge rekommendationer om 
förbättringar. 
Trafikverkets grund- och repetitionsutbildning bedöms vara relevant och fullt 
tillräcklig för att personalen skall erhålla en tillräcklig kunskap för att på ett säkert 
sätt kunna utföra räddningsarbete på Trafikverkets anläggningar. 
 
Eftersom räddningsarbete på järnväg innehåller riskfyllda arbetsmoment samt med 
vetskap om att dessa larm inte sker så ofta, är det viktigt att utbilda och öva på detta. 
För att säkerställa att kunskapen kvarstår bör det vara krav på repetitionsutbildning 
varje år för personalen på Brännkyrka, Solna och Kungsholmens brandstationer, som 
befälen på respektive station håller i. 
 
Vid övnings- och utbildningstillfällena skall inte bara handhavandet av utrustningen 
gås igenom. Man skall öva en hel insats innehållande taktik, ordergivning m.m. 
Det är också viktigt med en teoridel där man repeterar standardrutin, samband, 
roller och nomenklatur. Till exempel ska alla befäl känna till skillnaden mellan 
räddningsledare och elarbetsansvarig samt alla ska veta vad begrepp som 
”Trafikstopp”, ”Räddningsfrånkoppling” och ”Arbetsplatsjordning” innebär. 
 
Det behöver tydliggöras i SSBF:s operativa organisation, att det endast är av 
Trafikverket utbildade befäl som har behörighet att begära räddningsfrånkoppling 
och vara elarbetsansvarig, även om annat befäl är räddningsledare. 
 
Övnings- och utbildningstillfällen bör dokumenteras bättre så att man på ett tydligt 
sätt kan följa upp och se när varje individ har fått utbildning och övning.  
 
Eftersom dessa typer av olyckor sker sällan och innehåller riskfyllda arbetsmoment 
ska man ställa högre krav på utbildning och övning. Utredningen visar att det finns 
behov av att öva den här typen av insats oftare. Utbildning/övning bör innehålla 
kompetenskrav där kunskapen verifieras i form av teoretiska och praktiska prov. 
 

Vilken fara utsattes personalen för och hur stor var risken för 
personskador? 
Vid elolycksfall generellt sett är det så att ju högre spänning det är desto högre risk är 
det för strömgenomgång i den mänskliga kroppen. Strömmen kan förorsaka 
muskelkramp, hjärtkammarflimmer, överhettning, brännskador och ögonskador.   
Den elektiska spänningen i Trafikverkets luftledningar är på 15 000 volt. Detta kan 
jämföras med spänningen i strömmen i våra hem som är på 220 volt. Strömmen i 
Trafikverkets anläggningar är vid kontakt med människokroppen direkt livsfarlig. 
Man behöver inte ens komma i direktkontakt med den strömförande ledningen utan 
strömmen kan ”hoppa över” till kroppen inom ett avstånd på ungefär 1 meter. 
 
Enligt Trafikverket är det vanligast att kontaktledningen brinner av helt och faller ner 
vid kortslutning. Om kontaktledningen brinner av och faller ner till marken, bryts 
strömmen automatiskt. Men systemet är uppbyggt på så sätt att strömmen efter 5 
sekunder återigen skickas på. I det aktuella fallet brann kontaktledningen av till 
hälften. Hade den brunnit av helt är det högst troligt att den legat på marken och 
varit strömförande. Som tur var stannade incidenten vid Karlbergs järnvägsstation 
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till att vara ett olyckstillbud och utvecklades aldrig till en olycka. En fråga som tidigt 
dök upp i utredningsarbetet var, hur farligt var det som hände och vad kunde ha 
hänt? 
 

 Om insatspersonalen inte gjort handgreppen i rätt ordning (vilket man gjorde) 
och t.ex. inte skruvat fast jorddonet i rälsen innan man lyfte upp den på 
luftledningen, är det mycket troligt att strömmen gått genom någon eller några 
ur insatspersonalen. Detta genom direktkontakt med jorddonet eller att 
strömmen hoppat över från jorddonet. 

 Om kontaktledningen brunnit av helt och fallit ner hade det varit stor risk för 
att insatspersonalen skulle komma i kontakt med strömmen. 

 Om kontaktledningen fallit ner eller jorddonet om det inte suttit fast ordentligt 
kunde dessa lett till fysiska skador på insatspersonalen genom 
”pisksnärteffekt”.  

 
Sammanfattningsvis så är bedömningen att brandmännen utsattes för direkt livsfara! 
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6 Förslag till åtgärder 
 

 Repetera standardrutin för ”Person under tåg” så att rollerna blir tydliga och 
rätt utrustning tas med. 
 

 Vid riskfyllda arbetsmoment krävs en tydlig ordergivning. Detta bör betonas 
vid alla utbildnings- och övningstillfällen. 

 

 All insatspersonal skall ha med sig egen kommunikationsradio för att 
säkerställa sambandet. 

 

 Inför krav på årlig repetitionsutbildning: Vid övnings- och 
utbildningstillfällena skall inte enbart handhavandet av utrustningen ingå. 
Man skall öva som en hel insats innehållande taktik, ordergivning m.m. 
Det är även viktigt med en teoridel där man repeterar standardrutin, samband, 
roller och nomenklatur. Denna typ av insats bör övas ofta och innehålla 
kompetenskrav där kunskapen verifieras i form av teoretiska och praktiska 
prov. 
 

 Övningar och utbildningar måste dokumenteras bättre så att man på ett tydligt 
sätt kan följa upp och se när varje individ har fått utbildning och övning. 
Förslagsvis kan man använda befintliga dokumentationssystem såsom 
aktivitetsuppföljning i Ikaros. 

 
Dessa förslag på åtgärder bör inte bara gälla Trafikverkets anläggningar utan all 
spårbunden trafik inom Storstockholms brandförsvars geografiska område. Detta 
eftersom samma problematik med farliga arbetsmoment och risker med el även finns 
där. 
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