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Föreskrifter om trafi ksäkerhetsinstruktion 
för järnväg 
– med kommentarer

BV-FS
1995:3

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:3) 
om trafi k säker hets instruktion

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

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive 
reg ler för arbete som medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

3. bestämmelser om utseende och innebörd hos använda tavlor skyltar, 
märken, handsignaler, ljussignaler m.m.,

4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas och hur 
detta skall ske,

5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan lägg-
ning, fel på fordon samt då fordon blir stående på olämplig plats,

6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,

7. bestämmelser om fordonskombinationer,

8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 § andra stycket i 
förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spår -
väg samt

9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafi kfor-
don då kollisionsfara kan före ligga. 

2 §  För järnväg gäller ej 1 § 8 och 9. För spårväg får 1 § 2 enbart bestå av 
bestämmelser om arbete i spår.

3 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion behöver bara innehålla sådana avsnitt som är 
relevanta för den verksamhet som utövas.

4 §  Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en fastställd tra-
fi ksäkerhetsinstruktion till Järnvägsinspektionen. Forts.
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5 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion som berör fl era verksamhetsutövare skall 
vara likalydande i gemensamma delar.

Om den egna järnvägsverksamheten till någon del kommer i beröring med 
annan verksamhetsutövares verksamhet skall verksamhetsutövaren söka 
samråd med andra verksamhetsutövare i den utsträckning som verksamheten 
kräver innan trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen.

6 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen senast fyra 
månader före ibruktagande.

7 §  Av ingivna handlingar skall framgå för vilken verksamhet som trafi k sä-
kerhetsinstruktionen upprättats, vem som upprättat instruktionen och från 
vilken tidpunkt den föreslås gälla.

8 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1995.

• Övergångsbestämmelser

Trafi ksäkerhetsinstruktioner som godkänts av Järnvägsinspektionen före 
den 1 oktober 1995 får behållas tills vidare med de eventuella begränsning ar 
som meddelats av Järnvägsinspektionen. 

Spårinnehavare som saknar trafi ksäkerhetsinstruktion skall komplettera sin 
säkerhetsordning med en sådan och inge kopia av trafi ksäkerhetsinstruk tio-
nen till Järnvägsinspektionen senast den 31 oktober 1998.

• Forts. BV-FS 1995:3
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• Kommentarer till BV-FS 1995:3

Paragraferna 2, 3, 5, 6, 7 och 8 saknar kommentarer.

Beträffande trafi ksäkerhetsinstruktion för spårväg, se det förra kapitlet.

1 § Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,
2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,
3. bestämmelser om utseende och innebörd hos använda tavlor skyltar, märken, handsignaler, 
ljussignaler m.m.,
4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas och hur detta skall ske,
5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan lägg ning, fel på fordon 
samt då fordon blir stående på olämplig plats,
6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,
7. bestämmelser om fordonskombinationer,
8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 § andra stycket i förordningen 
(1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spår väg samt
9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafi kfordon då kollisionsfara 
kan före ligga. 

• Allmänna kommentarer 1 § 1–7

De olika punkterna 1–7 i föreskrifternas första paragraf kommenteras och 
exemplifi eras i det följande vad avser järnväg.

Avsikten med det redovisade i anslutning till punkterna är att det skall tjäna 
som ett stöd för utarbetandet/formulering av en trafi ksäkerhetsinstruktion. 
Texten nedan återger ett sätt att uttrycka de regler som lämpligen kan in ord-
nas under motsvarande avsnitt. 

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,

• 1 § 1
Om det är så att man i en skrivning vill ha egna företagsspecifi ka ord och ut-
tryck förutsätter detta att man tydliggör vad dessa betyder.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Vissa begrepp m.m.

Fordon indelas i storfordon och småfordon (lätta järnvägsfordon enligt väg-
märkesförordningen. Storfordon detekteras alltid av en signalsäkerhetsan-
läggning. Småfordon påverkar inte dessa med säkerhet.

Spår indelas i tågspår och sidospår. Tågspår är de spår som är avsedda för 
tågrörel se, övriga spår är sido spår.

Forts.
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Tågspår innehåller linjen*) och stationer. Station är ett särskilt avgränsat 
område. Linjen är de tågspår som fi nns utanför stationernas gränser.
(*) Med allmänna utgångspunkter borde begreppet linjer användas i sam man-
hanget. Av tradition har SJ använt bestämd form vilken behållits här.)

Linjesträcka är sträckan mellan en station och nästa station.

En linjesträcka kan vara enkelspårig eller fl erspårig.

En linjesträcka kan vidare vara uppdelad i fl era delsträckor, som avgränsas 
mot varandra av linje plats eller hållplats. En linjesträcka kan också vara upp -
delad i fl era blocksträckor, som avgränsas mot varandra av blocksig naler.

Sidospår kan fi nnas såväl inom som utanför station. Sidospår utanför sta-
tion betraktas inte som tillhörande någon ”linje”. Om sidospår ansluter till 
linjen räknas till linjen den del av sidospåret som är inordnad i skyddsfunk-
tionen för linjen. 

En station är 
• bevakad, när tågklarerare tjänstgör för stationen, 
• stängd, när tågklarerare inte tjänstgör och verksamhet som kräver övervak-
ning därför inte kan äga rum,
• obevakad, när tågklarerare inte tjänstgör och stationen är jämställd med en 
linjeplats.

Linjeplats är en plats på linjen med växel eller rörlig bro i tågspåret. 

Hållplats är en plats på linjen, avsedd för av- och påstigning.

Hållställe är särskilt anvisad plats med eget namn belägen inom en stations 
gränser och avsedd för på- och avstigning.

Bevakningssträcka är sträckan från en bevakad eller stängd station till 
nästa bevakade eller stängda station.

Signalsäkerhetsanläggningar kan fi nnas för teknisk kontroll av säker hets-
mässiga förhållanden i spåranläg gningen. 

Ett objekt är kontroll be kräftat då signalanläggningen ger föraren ett sig -
nalbesked som bekräftelse på teknisk kontroll av t.ex. växelns, brons eller 
spårspärrens rätta läge och låsning. 

En sträcka är kontrollbekräft ad då ett signalbesked anger att motsvar an de 
sträcka är fri och att föreskrivet skydd fi nns.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3
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1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Ledning och övervakning

Allmänt
Tågklarerare övervakar tågspår och leder verksamheterna där. I regel tjänst-
gör för en station endast en tågklarerare, för en linjesträcka däremot anting-
en en tågklarerare eller, vid indirekt övervakning, två tågklarerare ge men-
samt. 

Även vissa sidospår övervakas av tågklarerare, efter beslut av spårinne ha va -
r en i samråd med trafi kledningsfunktionen. För övriga sidospår krävs ing en 
övervakning av tågklarerare.

På station
Tågspår på station förutsätts kunna övervakas väl och omedelbart; signaler 
skall kunna styras av tågklarerare. Övervakningen samt prövning av villkor 
för tågs gång sker med stöd av teknisk anläggning, eller om sådan saknas i 
tillräcklig omfattning, genom direkt inspektion.

På linjen
Övervakning av en linjesträcka får vara endast översiktlig. Om övervak-
ning  en inte sker direkt med hjälp av teknisk anläggning, förutsätts den ske 
indirekt av två tågklarerare gemensamt. Indirekt övervakning förutsätts do-
kumenteras.

Villkoren för tågs gång på linjen kan prövas av teknisk anläggning. Villko-
ren prövas av två tågklarerare gemensamt om det saknas anläggning som 
kan ge kontrollbekräftelse för sträckan. På linjesträcka där trafi ken inte är 
alltför komplex dvs. vanligen enkla förhållanden råder och där tillåten has-
tighet är högst 80 km/tim, kan trafi ken regleras av en ensam tågklarerare.

(Av)spärrning (av tågspår)
Tågklarerare ska (av)spärra tågspår för tågrörelse i följande fall:
• Om spåret är ofarbart.
• Vid arbete som kräver avstängt spår.
• Vid linjedisposition och stationsdisposition.
• Vid fordonsfärd på linjen.

Linjedisposition, stationsdisposition
Linjedisposition innebär att en linjesträcka (eller i vissa fall en delsträcka) 
helt disponeras. Stationsdisposition innebär att en hel station eller väl av-
gränsad del av station disponeras. Forts.
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Syftet är att upplåta
• linjedispositionssträckan för arbeten som kräver avstängt spår och for dons  -
färder respektive
• stationsdispositionsområdet för arbeten som kräver avstängt spår och så-
dan växling som har samband med arbete inom området.

En huvudtillsyningsman övertar den ledning och övervakning som normalt 
åligger tågklareraren.

För planering, kontroll av startvillkor, genomförande och avslutande av lin-
jedisposition eller stationsdisposition gäller samma som normalt gäller för 
arbete som kräver avstängt spår.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Verksamhet 
•Växling•tågfärd•fordonsfärd•arbete på och invid spår… 

VERKSAMHETSFORMER: Olika former för verksamhet är växling, tåg-
färd, fordonsfärd eller arbete som kräver avstängt spår. Gemensamt gäl-
ler att varje verksamhet
• utförs av trafi kutövare eller spårinnehavare, som utser en gentemot andra 
verksamhetsutövare ansvarig person,
• omfattar momenten planering, kontroll av startvillkor, genom förande och 
avslutande.

RÖRELSEFORMER: Genomförandet av en verksamhet kan ske i form av 
säkrad rörelse eller som siktrörelse. En säkrad rörelse karaktäriseras av 
krav på att viss sträcka skall vara fri och iordningsställd samt att en högsta 
tillåtna hastighet gäller. Växlingsfart innebär att fordon får framföras så att 
det skall kunna stanna före stillastående fordon, stoppsignal, fellagd väx el 
etc. och inom halva siktsträck an. Om rörelse i motsatt riktning är ute sluten 
och växlarna är låsta får rörelsen ske med siktfart vilket innebär att fordonet 
skall kunna stanna framför hinder på siktsträckan.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Verksamhet
• Växling

Allmänt
Växling är en verksamhet vars huvudsyfte är kortare förfl yttning av fordon 

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3
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vid en station, linjeplats eller en förfl yttning enbart på sidospår. Uppställning 
av fordon ingår i verksamheten växling.

Planering
För växling utses en växlingsledare. Denne ansvarar för genomförandet av 
väx lingen. Särskild förare kan utses för manövreringen av drivfordon.

Kontroll av startvillkor
Växling får genomföras endast om den inte utgör fara för annan verksamhet.

På bevakad station får växling på tågspår äga rum endast efter tillstånd av 
tågklarerare. Detsamma gäller sidospår som utan tillräckligt skydd ansluter 
till tågspår. Det kan lämpligen föreskrivas att avslutad växling skall anmälas 
till tågklarerare eller annan särskilt utsedd funktion. Se även vad som an ges 
nedan under Avslutande.

På linjen får växling på tågspår äga rum endast i samband med fordonsfärd, 
eller med tågsättet för ett tåg som gör uppehåll. Dessutom får, i samband 
med växling på station, växling tillfälligt äga rum omedelbart utanför sta tion-
en om detta behövs för att kunna fl ytta fordon inom stationen.

Genomförande
Växling sker i regel med växlingsfart vilket innebär en hastighet av högst 30 
km/tim. Om det fi nns signal säker hetssystem som kontrollerar växlar och att 
motriktade rörelser är uteslutna, får växling ske med siktfart.

Reglerna bygger på att uppsikt hålls i rörelseriktningen av en signalgivare 
om föraren inte är placerad på främsta fordonet och har fri sikt.

Avslutande
Stillastående fordon säkras mot oavsiktlig rörelse.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla
 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Verksamhet
• Tågfärd

Allmänt
Tågfärd är verksamhet vars huvudsyfte är framförande av fordon från en 
plats till en annan. Tågfärd har en fastställd rörelseriktning och framförs en-
ligt körplan.

Planering
Tågfärd är planerad och defi nierad genom en körplan som innehåller
• identifi erande beteckning (exempel: ”tåg 123”),
• sträcka samt
• tidsangivelser. Forts.
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För tågfärd utses en förare. Denne ansvarar för genomförandet av tågfär den.

Kontroll av startvillkor
För varje tågfärd fi nns ett bestämt tågsätt. 
Tågklarerare ger tillstånd till att
• påbörja säkrad rörelse på station,
• gå från bevakad station ut på linjen samt
• gå från linjeplats som är tågets utgångsplats.

Tillstånd till säkrad rörelse ges genom körsignal eller annat körbesked och 
gäller till en viss bestämd punkt. Om tåget stannar på en bevakad station, 
upphör dock tillståndet till säkrad rörelse att gälla.

Om bevakningssträckan inte är uppdelad i fl era blocksträckor får tåg tillåtas 
gå ut på linjen från en station om sträckan inte är upplåten för annan verk-
samhet och i övrigt är hinderfri.

Om bevakningssträckan är uppdelad i fl era blocksträckor får tåg tillåtas gå 
ut på linjen från station om blocksträckan närmast stationen inte är upplåten 
för annan verksamhet och i övrigt är hinderfri och blocksträckorna bortom 
den närmaste är upplåtna endast för tåg i samma riktning.

Om tåg endast skall gå en del av bevakningssträckan behöver dock bara de 
delsträckor eller blocksträckor som tåget skall gå vara fria från annan verk-
samhet och i övrigt hind erf ria.

Genomförande
Tåg(färd) genomförs som säkrad rörelse och förutsätter iordningställd väg. 
För detta senare svarar tågklarerare. 

I ordningställd väg innebär

på station och på linjen:
• att vägen är hinderfri,
• att växlar ligger rätt och är låsta,
• att en hinderfri skyddssträcka fi nns bortom slutpunkten i före skrivna fall 
samt

på station dessutom: 
• att det fi nns skydd från rörelsen från sidan och i motsatt riktning om man-
uell kontroll inte är tillräcklig.

vid linjeplats dessutom:
• att det fi nns fysiskt skydd mot rörelse från sidospår.
För varje säkrad rörelse fi nns en största tillåtna hastighet. Den beror av
• den största hastighet med vilken tågsättet/fordonssättet får framföras,
• den största hastighet som banan tillåter för aktuella fordon samt
• andra begränsningar av hastigheten.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3
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Regler intas om att hastigheten är begränsad till 40 km/tim genom växel 
som inte är kontrollbekräftad.

Om tåg framföres utan att föraren befi nner sig främst i färdriktning en för-
utsätter det att förarens ansvar för uppsikten övertas av en signalgivare och 
att hastigheten är högst 40 km/tim.

Är däremot villkoren för säkrad rörelse uppfyllda, förutom att kontroll av att 
vägen är fri inte kan ske på normalt, sätt får tåget framföras med siktfart om 
vägen kan förmodas vara fri.

Kan villkoren för säkrad rörelse inte uppfyllas på bevakad station för hela 
eller delar av vägen, får tåget framföras med växlingsfart.

Kan kontroll av att en linjesträcka eller att en blocksträcka är fri inte ske 
på normalt sätt, men sträckan på goda grunder kan förmodas vara fri och 
rörelse i motsatt riktning är utesluten, får tåget framföras med siktfart vilket 
innebär en hastighet av högst 40 km/tim.

Om det fi nns tvingande skäl och tillstånd getts av tågklarerare får tåg fram-
föras mot den fastställda körriktningen med växlingsfart.

Avslutande
Föraren lämnar ingen anmälan om avslutad verksamhet. Tågfärden är av-
slutad på varje blocksträcka eller linjesträcka som tåget har lämnat.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Verksamhet
• Fordonsfärd

Allmänt
Fordonsfärd är verksamhet som anordnas för att möjliggöra rörelse i valfri 
riktning på en (av)spärrad och särskilt upplåten linjesträcka eller delsträcka, 
i regel i samband med arbete på linjen. Fordonsfärd med enbart småfordon 
benämnes småfordonsfärd; annan fordonsfärd kallas storfordonsfärd.

Planering
Fordonsfärd planeras och defi nieras genom en färdplan som innehåller
• identifi erande beteckning,
• den linjesträcka eller delsträcka som fordonsfärden omfattar (färdsträckan) 
samt
• tidsangivelser.

I en fordonsfärd ingår att fordonssättet förs ut från en station och förs in till 
en station som begränsar färdsträckan. Forts.
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För en fordonsfärd utses tillsyningsman. Denne ansvarar för genomförandet 
av fordonsfärden. För manövreringen av drivfordon kan särskild förare ut-
ses.

Kontroll av startvillkor
För varje fordonsfärd fi nns ett fordonssätt. Fordonssätt kan på linjen delas i 
fl era grupper enligt vissa villkor.

Säkerheten kräver att tågklarerare ger tillstånd till att fordonsfärd får påbör-
jas.

En fordonsfärd får börja när färdsträckan är fri från och inte upplåten för 
tåg. Dessutom får den börja efter tåg, innan tåget har lämnat färdsträckan 
om säkerheten är tillfredsställande.

Genomförande
Om rörelse i motsatt riktning är utesluten får fordon framföras med högst 40 
km/tim dvs. med siktfart. Är rörelse i motsatt riktning inte utesluten får for-
don framföras med växlingsfart.

Fordonssätt får framföras som säkrad rörelse om färdsträckan inte samtidigt 
är upplåten för tåg, annan fordonsfärd eller arbete som kräver avstängt spår. 
Största tillåten hastighet bestäms av motsvarande faktorer som vid tågfärd, 
men får inte överstiga 70 km/tim.

Avslutande
Tillsyningsmannen anmäler till tågklarerare när fordonsfärden är avslutad.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,

• 1 § 2

Verksamhet
• Arbete på och invid spår som får trafi ksäkerhetsmässiga kon-
sekvenser

Arbete som inte kräver avstängt spår
Det första steget torde vara att man prövar behovet av avstängt spår. I det 
fall spåret måste stängas av för trafi k anges regler nedan. 

I de fall spåret inte behöver stängas av är det lämpligt att det t.ex. fi nns be-
stämmelser om och hur bevakare varnar dem som arbetar längs spåret. Det 
gäller även bestämmelser om formerna för underrättelser om rörelser på spå-
ret. Regler om formen för skydd av arbetsplatsen är ytterligare en punkt.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3
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Arbete som kräver avstängt spår (A-arbete*))
Allmänt
Om ett arbete kräver avstängt spår anordnas A-arbete (=temporär disposi-
tionsrätt för viss sträcka).

(*) Inom SJ och Banverket används begreppet A-arbete som en beteckning 
på en aktivitet, dvs.. grävande, spårbyte etc. Förr användes begreppen B-ar-
bete och C-arbete vilka dock numera är utmönstrade.)

Planering
A-arbete planeras och defi nieras genom en arbetsplan som innehåller
• en identifi erande beteckning,
• den linjesträcka eller delsträcka som arbetet omfattar (arbetssträc kan, eller 
på station, det område som arbetet omfattar (arbetso m rådet) samt
• tidsangivelser.

För A-arbete utses en tillsyningsman. Denne ansvarar för genomförandet av 
arbetet.

Kontroll av startvillkor
Tågklarerare eller, för vissa sidospår, annan utsedd funktion, ger tillstånd till 
att A-arbete får påbörjas.

Ett A-arbete får börja när arbetssträckan eller arbetsområdet är fri från och 
inte upplåten för tåg. Dessutom får arbetet börja efter tåg, innan tåget har 
lämnat arbetssträckan, om säkerheten är tillfredsställande.

Genomförande
Tillsyningsmannen ombesörjer eget skydd för arbetet.

Avslutande
Tillsyningsmannen anmäler till tågklareraren eller till den som gett starttill-
stånd när A-arbetet är avslutat.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas och hur detta skall ske,

• 1 § 4
Blir beskrivningen av själva bromsprovet omfattande, vilket kan vara fallet 
då tågen består av lok och vagnar som tryckluftsbrom sas, kan bestämmel-
ser na utformas som en hänvisning till broms prov enligt en utförligare be-
skrivning i en särskild bromsinstruktion. Forts.
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• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan läggning, fel på fordon 
samt då fordon blir stående på olämplig plats,

• 1 § 5

Erfarenheterna visar att olycksriskerna är särskilt stora vid tillfällen då nor-
mala ordningar eller arbetssätt frångås. Särskild omsorg måste därför äg nas 
åt formuler ing av bestämmelser om uppträdandet vid sådana tillfällen. Det 
är av synnerligen stor vikt att bestämmelserna inte blir komplicerade. 

Utgångspunkten för reglerna är ytterst de avvikelser som kan vara mer el-
ler mindre ofta förekommande och att dessa måste hanteras i princip på nytt 
varje gång de uppträder.

Typiska tillfällen utgör t.ex. fel på signalsäkerhetsanläggningar, fel på for-
don som alla innebär att fordon måste ställas upp på plats som inte är pla-
nerad för sådan uppställning eller transporteras bort på ett sätt som av viker 
från normala regler.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,

• 1 § 6

Beträffande spårfordons passage över plankorsningar fi nns tre typfall:
• Vid plankorsningar med vägskyddsanläggningar (hel- och halvbomsan-
läggningar, anläggningar med ljus- och ljudsignaler).
• Vid plankorsningar där vägskyddsanläggningen är ur funktion.
• Vid plankorsningar som saknar vägskyddsanläggningar, korsningar med 
kryssmärken eller med kryssmärken och vägmärke ”Stopp vid vägkorsning 
eller järnvägskorsning” enligt vägmärkesförordningen samt vid s.k. ägovä-
gar.

För de tre beskrivna fallen redovisas vilka regler som skall gälla för spår-
for dons passage över korsande väg i den utsträckning som det behövs med 
hänsyn till verksamheten.

I 61, 62 och 76 §§ vägmärkesförordningen (1978:1001) fi nns vissa generel la 
regler bl.a. om användningen av vakt vid plankorsning. 

Lätta spårfordon kan passera plankorsning utan att säkerhetsanordningarna 
påverkas. Därvid skall enligt 62 § vägmärkesförordningen (1978:1001) det 
normalt fi nnas vakt som agerar enligt reglerna i 76 § i samma förordning.
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1 § Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

7. bestämmelser om fordonskombinationer,

• 1 § 7

Allmänt
Bestämmelserna skall bl.a. behandla sammansättning av tågsätt och for dons -
sätt. Vad som nedan sägs om tåg och tågsätt gäller även fordonsfärd och 
fordonssätt.

Sammankoppling
Alla fordon i tågsättet skall vara sammankopplade (gäller dock inte en kor-
tare sträcka för påskjutande drivfordon). Fordon intill varandra förutsätts ha 
passande stöt- och draginrättningar. Påskjutande lok till hjälp för att få igång 
tunga tåg behöver ej vara sammankopplat.

Detekteringsförmåga
Om tågsättet skall detekteras av signalsäkerhetssystemet krävs att tågsättet 
har en utrustning som garanterar detta.

Tillåten hastighet
Tågsättets största tillåtna hastighet bestäms av
• tillåten hastighet för varje enskilt fordon,
• tågsättets sammansättning och storlek samt
• tillgänglig bromskraft.

Broms
Ett tågsätts bromsförmåga förutsätts medge att tåget i förhållande till hastig-
heten säkert kan stannas på den sträcka som signalsystemet medger. Broms-
förmågan redovisas i tabeller.

För att vagn eller vagnar skall stanna vid självavkoppling förutsätts att för sta 
och sista fordonet har verksam broms och att bromsarna tillsätts automatiskt 
om självavkoppling skulle inträffa. I vissa fall (som gäller s.k. museibanor) 
kan sådan bestämmelse svårligen uppfyllas. Det är därför rim ligt vid trafi k 
med museala fordon som saknar genomgående broms att tågsättet kan få 
framföras med låg hastighet om tillräckligt antal bromsar inklusive broms på 
sista vagn med resande är bemannade. 

Tågsätts längd
Tågsätt kan inte vara större än vad bromssystemet och draginrät tningarna 
tillåter, och inte större än vad drivfordonet normalt förmår framföra med 
hänsyn till stigningsförhållandena på banan.

Farligt gods
Kommer farligt gods att transporteras bör det fi nnas bestämmelser om detta 
förslagsvis i trafi ksäkerhetsinstruktionen. Eventuellt kan hänvisningar ske 
till RID-S. Forts.
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• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3

4 §  Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en fastställd trafi ksäkerhetsinstruk tion 
till Järnvägsinspektionen.

• Kommentarer till 4 §

Godkännande av trafi ksäkerhetsinstruktion 

I syftet med kravet på säkerhetsordning för spårtrafi k enligt järnvägssä k er-
hetslagen och den därtill hörande trafi ksäkerhetsinstruktionen ligger också 
att alla verksamhetsutövare på en spåranläggning skall arbeta efter ge men-
samma trafi ksäkerhetsregler. 

Det är av avgörande betydelse att samma begrepp och likalydande regler 
tillämpas; självfallet i den utsträckning som det behövs med hänsyn till re-
spektive verksamhetsutövares ansvarsområde.

Det är verksamhetsutövaren som fastställer den egna trafi ksäkerhetsin struk-
tionen men den inges till Järnvägsinspektionen för godkännande.

Det ligger i sakens natur att Järnvägsinspektionen i sin godkännandeprocess 
kan komma att få avgöra i skiljaktiga meningar.

I Järnvägsinspektionens godkännanderoll ingår också att så långt rimligt är 
och vad grunderna beträffar, söka likforma trafi ksäkerhetsregler för spårtra fi k.

Trafi ksäkerhetsinstruktionen är en del av säkerhetsordningen som enligt lag 
skall fi nnas och är i förekommande fall en väsentlig förutsättning för till-
stånd enligt 4 § järnvägsäkerhetslagen.

Omfattningen av en trafi ksäkerhetsinstruktion beror på verksamhetens stor-
lek. 

Är situationen den att verksamheten består av enbart spårinnehav av en min-
dre anläggning torde det vara 1 § 2 (regler för arbete som har trafi k sä kerhets-
mässiga konsekvenser), 1 § 3 (förekommande signaler, skyltar och tavlor 
som t.ex. gällande hastighetsgränser, samt 1 § 6 (plankorsningar) som är ak-
tuella att belysa i en trafi ksäkerhetsinstruktion och då i den ut sträck ning som 
motiveras av verksamheten. Ofta kan det vara lämpligt att ta fram en sådan 
instruktion i samverkan med trafi kutövaren.

På ingivna dokument bör det lämpligen fi nnas angivet datum, vad texten 
gäller för etc. Detta för att undvika misstag huruvida visst dokument t.ex. i 
en trafi ksäkerhetsinstruktion är giltigt eller inte eller i visst fall endast gäller 
en avgränsad verksamhet eller liknande.
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• Övergångsbestämmelser
Trafi ksäkerhetsinstruktioner som godkänts av Järnvägsinspektionen före den 1 oktober 1995 får 
behållas tills vidare med de eventuella begränsningar som meddelats av Järnvägsinspektionen. 

Spårinnehavare som saknar trafi ksäkerhetsinstruktion skall komplettera sin säkerhetsordning 
med en sådan och inge kopia av trafi ksäkerhetsinstruktionen till Järnvägsinspektionen senast den 
31 oktober 1998.

• Övergångsbestämmelser
De kompletteringar som nämns i övergångsbestämmelserna berör till över-
vägande del sådana verksamhetsutövare som inte har trafi kutövning. 

Kompletteringar som kan bli aktuella torde avse uppgifter enligt 1 § och 
främst då regler för arbete som medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser. 
Detta kan i och för sig redan vara inordnade i vederbörande verksamhetsutö-
vares säkerhetsordning varmed en komplettering av trafi ksäkerhetsinstruk-
tionen inte behövs. 

Det förutsätts att Järnvägsinspektionen senare ger ut närmare direktiv om 
sådan komplettering som avses här.

Handbok 2007 justerad 061122.ind277   277Handbok 2007 justerad 061122.ind277   277 06-11-28   08.17.5806-11-28   08.17.58



278

 Egna anteckningar:

U
tgåva 2007-01-01

Handbok 2007 justerad 061122.ind278   278Handbok 2007 justerad 061122.ind278   278 06-11-28   08.17.5806-11-28   08.17.58




