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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM
BESIKTNING OCH UNDERHÅLL AV SPÅRANLÄGGNING

Beslutade den 26 mars 1997

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § förordning-
en (1990:1165) om säkerhet vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

1 § Med ibruktagandebesiktning avses en teknisk kontroll som utförs
före driftsättning av en spåranläggning och som säkerställer att dess
utförande överensstämmer med aktuella normer och bygghandlingar.

Med underhåll avses de åtgärder som utförs för att upprätthålla en
spåranläggnings tekniska kvalitet.

Med säkerhetsbesiktning avses en regelbunden kontroll som fastställer
det underhåll som krävs för att upprätthålla funktioner som av spår-
innehavaren bedöms ha primär betydelse för säkerheten.

2 § Spårinnehavaren ansvarar för att ibruktagandebesiktning utförs
innan en nybyggd eller ombyggd spåranläggning eller en del av den tas
i bruk.

3 § Varje utförd ibruktagandebesiktning skall dokumenteras. Dokumen-
tationen skall sparas minst fem år och innehålla uppgifter om

1. vad som kontrollerats,
2. vem som utfört besiktningen,
3. tidpunkt för besiktningen samt
4. eventuella avvikelser, åtgärder eller rekommendationer.
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4 § Spårinnehavaren ansvarar för att förebyggande underhåll utförs i
tillräcklig utsträckning med avsikt att minimera säkerhetsfarliga brister.
Detta skall säkerställas antingen genom att säkerhetsbesiktning utförs
eller genom periodiskt underhåll som utan behovsprövning utförs i
förebyggande syfte. Periodicitet och utformning skall bestämmas med
ledning av spårtrafikens art, omfattning och hastighet samt med hänsyn
till spåranläggningens konstruktion och tillstånd.

5 § Varje utförd säkerhetsbesiktning skall dokumenteras. Dokumenta-
tionen skall innehålla uppgifter i enlighet med 3 § och sparas så att de
tre senaste besiktningarna kan verifieras. Det samma gäller för perio-
diskt underhåll som ersätter en säkerhetsbesiktning.

6 § Om förebyggande eller felavhjälpande underhåll medför ingrepp i
funktioner som har betydelse för säkerheten, skall sådana ingrepp
åtföljas av en kontroll som säkerställer avsedd funktion innan spår-
anläggningen på nytt upplåts för trafik.

7 § Spårinnehavaren ansvarar för att det finns bestämmelser för besikt-
ning och underhåll. Av bestämmelserna skall framgå

1. vilka objekt som ingår i spåranläggningen,
2. vilka kontroller som skall utföras vid ibruktagande- och säkerhets-
besiktning,
3. vilka åtgärder som skall utföras vid periodiskt underhåll,
4. hur besiktning och periodiskt underhåll dokumenteras efter utfö-
rande, samt
5. med vilken periodicitet säkerhetsbesiktning och periodiskt under-
håll skall utföras.

8 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1997.

Övergångsbestämmelser
Spårinnehavare som av Järnvägsinspektionen beviljats tillstånd för drift
av spåranläggning före detta datum och som saknar bestämmelser
enligt denna föreskrifts 7 §, skall komplettera sin säkerhetsordning med
sådana bestämmelser senast 31 oktober 1998.

Dick Ivarsson
Lars-Erik Janby


