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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM
UTBILDNING FÖR PERSONAL MED ARBETSUPP-
GIFTER AV BETYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

Beslutade den 19 april 2000.

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 §
förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnel-
bana och spårväg.

1 § Dessa föreskrifter gäller primärt den som genom att utföra
en arbetsuppgift direkt ansvarar för dess trafiksäkerhets-
mässiga effekt. Om någon annan än den som utför arbetsupp-
giften övervakar eller kontrollerar på ett sådant sätt att trafik-
säkerheten kontinuerligt säkerställs, kan ansvaret anses vara
överflyttat och denne omfattas då istället av föreskrifterna.

Följande arbetsuppgifter avses:

1. Att leda eller övervaka spårtrafik.

2. Att framföra fordon.

3. Att utföra växling och rangering.

4. Att utöver vad som avses i punkt 2, ombord på tåg,
spårvagn eller motsvarande, utföra åtgärder enligt företa-
gets trafiksäkerhetsinstruktion.

5. Att utföra åtgärder enligt företagets trafiksäkerhets-
instruktion vid fordonsfärder och arbeten i spåranlägg-
ningar.
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6. Att bedöma det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos
fordon och spåranläggningar med avseende på tekniska
funktioner.

2 § Arbetsuppgifterna får endast utföras av den som med
godkänt resultat genomgått den utbildning som verksamhets-
utövaren föreskriver.

3 § Personalen skall genomgå en grundutbildning som ger
den kompetens som behövs för att kunna utföra arbets-
uppgifterna på ett trafiksäkert sätt. Kunskaperna från en
genomförd grundutbildning skall snarast möjligt tillämpas.

4 § Kompetensen och säkerhetsmedvetandet skall upprätthål-
las genom periodiska repetitionsutbildningar. Periodiciteten
och omfattningen skall bestämmas med ledning av arbets-
uppgifternas karaktär.

5 § Kompletteringsutbildningar skall genomföras om det
inom ramen för en arbetsuppgift sker förändringar av väsent-
lig betydelse för arbetsuppgiften.

6 § Repetitionsutbildningar, och vid behov även komplet-
teringsutbildningar, skall genomföras för den som genom
avbrott i utövandet av en arbetsuppgift inte längre innehar
nödvändiga kunskaper och färdigheter.

7 § Det skall finnas dokumenterade bestämmelser för genom-
förandet av utbildningarna. Av bestämmelserna skall det
framgå

1. vilka funktioner i den egna organisationen som omfattas
av denna författning,

2. vilken grundutbildning som krävs för varje funktion,

3. vilken den största intervallen är mellan de periodiska
repetitionsutbildningarna,

4. när repetitions- och kompletteringsutbildning enligt 6 §
skall genomföras,

5. vilka principer som gäller för genomförande av
examinationer.
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8 § Varje utbildning skall beskrivas i en utbildningsplan. Den
skall innehålla

1. identifierande beteckning,

2. utbildningens mål,

3. nödvändiga förkunskaper,

4. innehåll,

5. kurstid, fördelad på teori och praktik,

6. maximalt deltagarantal,

7. krav på lärarkompetens,

8. principer för examination,

9. krav på tillämpning i anslutning till den genomförda
utbildningen.

9 § Senast fyra månader före ibruktagande skall en utbild-
ningsplan sändas till Järnvägsinspektionen för godkännande.

10 § Det skall säkerställas att den personal som påbörjar en
utbildning har de förkunskaper som framgår av den aktuella
utbildningsplanen.

11 § Alla utbildningar skall innehålla en examination som
avgör om eleven uppnått utbildningens mål. Den skall om-
fatta teoretiska kunskaper och i förekommande fall även
praktiska färdigheter.

Examinationen skall normalt vara skriftlig. Den får genom-
föras med andra metoder under förutsättning att läs- och
skrivkunnighet inte krävs för de aktuella arbetsuppgifterna.

Vid ny prövning, efter en underkänd examination, får den nya
prövningen inte enbart innehålla en kontroll av det som
föranledde det tidigare underkännandet.
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12 § Varje genomförd utbildning skall dokumenteras.
Av dokumentationen skall det framgå

1. deltagarens namn,

2. utbildningens namn,

3. datum,

4. utbildarens namn,

5. uppnådd kompetens,

6. resultat från examination.

13 § Utbildningsplaner och dokumentation enligt 12 § skall
sparas i minst 10 år. För utbildningsplaner räknas tiden från
det att planen upphört att gälla.

14 § Det skall finnas samlade och lättillgängliga uppgifter
som visar att en person, enligt aktuella utbildningskrav, är
behörig att utföra sina arbetsuppgifter.

15 § Utbildningsverksamheten skall fortlöpande utvärderas.
Väsentliga förändringar i utbildningarnas omfattning skall
motiveras och dokumenteras.

16 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägs-
inspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Övergångsbestämmelser
För den som driver verksamhet enligt järnvägssäkerhetslagen
när denna författning träder i kraft, gäller 7 och 14 §§ från
den 1 februari 2001.

Dick Ivarsson

Lars-Erik Janby


