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Djur på spår - videodokumentation
Beskriv händelsen som du filmat och ange metadata för varje film eller bild som du laddar upp! 
När du avslutat formuläret, stängs fönstret för att gå tillbaka till uppladdningsfunktionen:  
http://www.viltochtrafik.se/viltsakerjarnvag/videouppladdning/ 

* Required

1. Ange din signatur eller memoid (inget
namn eller tillägg) *
(t.ex. S099xx - med STORA bokstäver)

2. Ange datum för händelsen som filmades *
 
Example: December 15, 2012

3. Ange tiden för händelsen som filmades *
 
Example: 8:30 AM

Om tåget

4. Ange tågnummer *
Tåget från vilken filmen spelades in

5. Ange tågtyp
Ange typ av lok eller tåg (t ex X55, X2000, Y1,
Y32, ...)

6. Ange hastighet *
Vilken hastighet hade tåget (ungefär)
Mark only one oval.

 <90

 90-110

 110-150

 150-180

 180-200

 >200
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7. Ange närmaste drift- eller trafikplatserna
mellan vilka filmen spelades in *
Exempel: Kilsmo-Högsjö

Om djuret

8. Ange djurart *
Välj bland följande arter:
Mark only one oval.

 Rådjur

 Älg

 Vildsvin

 Hjort (Kron eller Dov)

 Ren

 Oklart klövdjur

 Varg

 Björn

 Lodjur

 Räv

 Grävling

 Oklart rovdjur

 Rovfågel (örn, fiskljuse, omrvråk, osv)

 Annan större fågel (trana, gås, svan, osv)

 Hönsfågel (tjäder, orre, osv)

 Tamdjur

 Annan art (ange nedan)

9. Ange annan art
Vid annan djurart eller flera arter, komplettera
här:

Om händelsen

kryssa i vilken art som ni så; vid flera arter välj den största arten här och skriv övriga arter i textrutan under punkt 6.
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10. Vad hände? *
Välj bland följande händelsealternativ:
Mark only one oval.

 Utanför korridoren - Djuret sågs utanför järnvägen (minst 10m från diket vid banken)

 Nära spåret - Djuret sågs i närhet till spåret (omedelbart utanför spårområdet, i diket
eller sluttningen)

 På spåret - Djuret befann sig på spåret, men hann undan

 Kollision - Djuret blev påkört av loket

 Kadaver - Djuret sågs liggande död vid eller på spåret

 Other: 

11. Varningssignal *
Ange om och hur du varnat djuret
Mark only one oval.

 Ingen varning

 Tyfonen (en gång)

 Tyfonen (upprepade gånger)

 Strålkastare

 Både tyfon och strålkastare

 Other: 

12. Beskriv händelsen med egna ord
om händelsen inte beskrivs väl av ovanstående kategorier, gör din egen beskrivning här:
 

 

 

 

 

Om filmen

13. Publicering *
Tillåter du att denna film eller bilder ur den visas offentligt? Alla publicerade bilder och filmer
kommer att vara anonymiserade. Se dock nästa fråga...
Check all that apply.

 NEJ - filmen ska EJ offentliggöras

 JA - ni får gärna publicera filmen eller bilder ur den.

 Other: 
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14. Upphovsman *
Vill du att ditt namn visas i samband med publicering av denna film eller bild? Om nej, då
anges som källa bara "Projekt Viltsäker Järnväg". Upphovsrätten ligger dock alltid på
projektet.
Check all that apply.

 NEJ - mitt namn ska EJ visas.

 JA - ni får gärna ange mitt namn som källa för materialet.

 Other: 

15. Allmänna kommentarer
Lämna gärna info om var på filmen händelsen inträffar (kan vara svårt att se ibland). Ge gärna
övriga synpunkter kring händelsen.
 

 

 

 

 

16. Ange namnet på filmen du vill ladda upp *
Kopiera fil-namnet som kameran har skapat
(utan tillägg och extranamn). Exempel:
"2015_0928_052837_151.mov"

Tack för dina uppgifter!

Gå nu tillbaka till uppladdningssidan för filmen: 
http://www.viltochtrafik.se/viltsakerjarnvag/videouppladdning/ 


