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Syfte
Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en instruktion hur ansökning av föranmälda besök hanteras
för Trafikverkets anläggningar i anslutning till järnvägen.
Omfattning
Instruktionen omfattar hur ansökning och loggning av föranmälda besök hanteras för VO Underhålls
utrymmen som kräver nyckel och-/eller tagg för ett tillträde, t ex teknikhus och omformarstationer.
Instruktionen omfattar de personer som i normala fall inte har en egen tillträdesbehörighet eller nyckel/tagg.
Instruktionen omfattar inte ansökan om en egen tillträdesbehörighet.
Utrymmen och delar av anläggningen som förvaltas av andra verksamhetsområden (VO) omfattas inte av
instruktionen.
Tillträde till registrerade skyddsobjekt är ytterligare begränsat då det omfattas av ännu strängare
informations- och avbildningssekretess.

Definitioner och förkortningar
Tillträdesgodkännare: Inom VO Underhåll har projektledare för berörda underhållskontrakt funktionen som
Tillträdesgodkännare. Denne företräder anläggningsägaren och är beställare av entreprenör och funktioner
som elsäkerhetsledare, BAS- U mm.
Ledsagaren/Besöksmottagaren/SOS-ledaren: Ansvarig för besökare under hela besöket
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Ansvar och kompetens
Tillträde för obehöriga är generellt förbjudet, men kan under särskilda skäl beviljas genom ledsagning/
besöksmottagning.
Tillträdesgodkännare godkänner besöksmottagning i järnvägsanläggningen. Besöket ska vara
verksamhetsanknutet eller tillföra mervärde för Trafikverket.
Samtliga besök loggas. Ansökan skickas i god tid (minst 20 arbetsdagar) till e-mail: tilltrade@trafikverket.se.
(se TMALL 1207 Ansöka om besök till VO Underhålls järnvägsnära utrymmen )
Tillträdesgodkännaren ger besöksuppdraget åt BAS-U. BAS-U fakturerar besökaren för kostnaderna för
besöket.
Ledsagaren/Besöksmottagaren/SOS-ledaren är ansvarig för besökare under hela besöket. Ledsagning i
spårområdet sköts av SOS-ledare och beskrivs i TDOK 2016:0289, Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet.
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Enligt TDOK 2017:0575, Tillträdeshantering VO Underhåll, gäller även följande:
 Behöriga personer ska vid vistelse i Trafikverkets fastigheter och anläggningar bära av Trafikverket
godkänd identifikationshandling väl synlig.
 Besökare till Trafikverket (ej Trafikverks-personal) skall alltid identifiera sig via en i Sverige godkänd
ID-handling.
 Utländska besökare ska bära pass, och om disponibelt, intyg på sitt samordningsnummer.

Flödesschema:

Före besöket, steg 1 - ansökan
Sökanden skickar ifylld TMALL till tilltrade@trafikverket.se
Ansökan skickas vidare till BAS-U

Före besöket, steg 2 - ansökan
BAS-U kompletterar TMALL och skickar tillbaka till
tilltrade@trafikverket.se

Ansökan avslås
BAS-U och sökanden får e-post från
(tilltrade@trafikverket.se) att ansökan är
avslagen.

Beslut
Tillträdesgodkännare
e

Ansökan godkänns

Tillträdeshandläggare
BAS-U och sökanden får e-post från
(tilltrade@trafikverket.se) att ansökan är
godkänd. Ansökan bifogas.
Tillträdeshandläggare
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Slutresultat och dokumentation
VO Underhåll ska registrera besök i Underhålls järnvägsnära utrymmen.
Slutresultat och dokumentation är:
Godkänd ansökan inskickad till tilltrade@trafikverket.se
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Relaterade dokument
TDOK 2014:0065, Fysisk säkerhet i Trafikverket
TDOK 2017:0575, Tillträdeshantering VO Underhåll
TDOK 2016:0289, Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
TMALL 1207, Ansöka om besök till VO Underhålls järnvägsnära utrymmen
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Versionslogg
Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

Version 1.0

2020-11-06

Första versionen av
dokumentet

Göran Widlund

Version 2.0

2020-11-13

Lagt till flödesschema.
Lagt till hänvisning till
TDOK 2016:0289,
Säkerhet vid aktiviteter
i spårområdet

Göran Widlund

