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Föreskrifter om besiktning och underhåll 
av spåranläggning 
– med kommentarer

BV-FS
1997:2

Forts.

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:2) 
om besiktning och underhåll av spåranläggning

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § förord ning-
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 spår an-
lägg nings tekniska kvalitet.

Med säkerhetsbesiktning avses en regelbunden kontroll som fastställer det 
underhåll som krävs för att upprätthålla funktioner som av spårinnehavaren 
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. Dokumenta-
tionen 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.

4 §  Spårinnehavaren ansvarar för att förebyggande underhåll utförs i till-
räck lig 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 spårtrafi kens 
art, omfattning och hastighet samt med hänsyn till spåranläggningens kon-
struktion och tillstånd.

5 §  Varje utförd säkerhetsbesiktning skall dokumenteras. Dokumentationen 
skall innehålla uppgifter i enlighet med 3 § och sparas så att de tre senaste 
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besiktningar na kan verifi eras. Det samma gäller för periodiskt underhåll som 
ersätter en säkerhetsbesiktning. 

6 §  Om förebyggande eller felavhjälpande underhåll medför ingrepp i funk -
tioner som har betydelse för säkerheten, skall sådana ingrepp åtföljas av en 
kontroll som säkerställer avsedd funktion innan spåranläggningen på nytt 
upplåts för trafi k.

7 §  Spårinnehavaren ansvarar för att det fi nns bestämmelser för besiktning 
och underhåll. Av bestämmelserna skall framgå  

1. vilka objekt som ingår i spåranläggningen,

2. vilka kontroller som skall utföras vid ibruktagande- och säkerhetsbe sikt  -
ning,

3. vilka åtgärder som skall utföras vid periodiskt underhåll,

4. hur besiktning och periodiskt underhåll dokumenteras efter utförande, 
samt

5. med vilken periodicitet säkerhetsbesiktning och periodiskt underhåll 
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 bestäm-
melser senast 31 oktober 1998.

• Forts. BV-FS 1997:2
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Forts.

• Kommentarer till BV-FS 1997:2

Paragraferna 1, 5 och 8 saknar kommentarer.

• Allmänna kommentarer

Spårinnehavare är den som driver en spåranläggning, dvs. den som har rätt-
ten att självständigt förfoga över spåranläggningen. Det behöver inte nöd-
vändigtvis vara densamme som äger spåranläggningen. Till drift av spår an-
läggning räknas konstruktion, byggande, tillverkning, underhåll och övriga 
åtgärder som får en bana funktionsmässig för trafi k och säker hets mässigt 
godtagbar.

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

• Kommentarer till 2 §
Vid en ibruktagandebesiktning bör undvikas att det fi nns förhållanden som 
påverkar besiktningsmannens objektivitet, t.ex. att projektör och besikt nings   -
man är samma person. Det fi nns ett säkerhetsmässigt värde i att an vän da en 
oberoende besiktningsman.

3 §  Varje utförd ibruktagandebesiktning skall dokumenteras. Dokumentationen 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.

• Kommentarer till 3 §
• 3 § 1
Om besiktningen utförs enligt ett särskilt besiktningsdokument, t.ex. en in-
tern föreskrift, räcker det mer en hänvisning till ett sådant dokument.

4 §  Spårinnehavaren ansvarar för att förebyggande underhåll utförs i tillräcklig utsträckning med 
avsikt att minimera säkerhetsfarliga brister. Detta skall säkerställas antingen genom att sä ker-
hetsbesiktning utförs eller genom periodiskt underhåll som utan behovsprövning utförs i förebyg-
gande syfte. Periodicitet och utformning skall bestämmas med ledning av spårtrafi kens art, om-
fattning och hastighet samt med hänsyn till spåranläggningens konstruktion och tillstånd.

• Kommentarer till 4 §
I begreppet spåranläggning ingår komponenter med vitt skilda ändamål och 
förutsättningar. Periodiciteten för säkerhetsbesiktningar eller andra förebyg-
gande åtgärder kan därför variera för olika delar av en spåranläggning. Be -
träffande spår och andra utsatta anläggningsdelar bör det dock fi nnas starka 
och väl underbyggda motiv för att överstiga en periodicitet av ett år, även 
för en liten och okomplicerad spåranläggning. 

Det är inte enbart primära säkerhetsrisker som har betydelse när behovet av 
förebyggande underhåll bedöms. Som exempel på sekundära säkerhetsrisker 
kan nämnas funktioner som uteblir i en signalsäkerhetsanläggning ut an att 
något onormalt fel föreligger. Exempel på felkällor är lampfel i sig naler och 
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utebliven lägeskontroll i växlar. Sådana fel leder till att tåg tving as passera 
en stoppställd signal. Signalsäkerhetsanläggningens tekniska säkerhet ersätts 
då av manuella rutiner. Säkerhetssystemet har primärt fungerat på ett säkert 
sätt, men den sekundära effekten blir en sänkning av säkerhetsnivån. 

6 §  Om förebyggande eller felavhjälpande underhåll medför ingrepp i funktioner som har be tyd-
else för säkerheten, skall sådana ingrepp åtföljas av en kontroll som säkerställer avsedd funktion 
innan spåranläggningen på nytt upplåts för trafi k.

• Kommentarer till 6 § 
Ingrepp i en spåranläggning vid exempelvis justeringsarbeten, rutinmässiga 
komponentbyten eller felavhjälpning, innebär ett riskmoment om viktiga 
funktioner berörs. Måttförhållanden kan förändras och kopplingstrådar kan 
återanslutas felaktigt. En noggrant utförd kontroll är en förutsättning för att 
trafi keringen skall kunna återupptas på ett säkert sätt. Exempel på företeel-
ser som kräver kontroll efter ingrepp är spårvidd, rälsförhöjningsramp, växel -
lägeskontroll och signalbild. 

7 §  Spårinnehavaren ansvarar för att det fi nns bestämmelser för besiktning och underhåll. Av be -
stämmelserna skall framgå  

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

• Kommentarer till 7 §
• 7 § 1
Exempel på objekt är spår, spårväxlar, broar, tunnlar, plankorsningar, si g nal   -
ställverk och vägskyddsanläggningar.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1997:2
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