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Föreskrifter om besiktning, 
funktionskontroll och underhåll av fordon
 – med kommentarer

BV-FS 
2000:1

Forts.

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:1)
om besiktning, funk tionskontroll och underhåll av fordon 

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

1 §  Dessa föreskrifter omfattar alla spårgående fordon med undantag för så-
dana fordon som framförs med högst 20 km/tim och som antingen

1. används inom ett område där övrig trafi k stängts av,

2. används inom ett område där övrig trafi k enbart sker med körning på 
sikt,

3. enbart har spårgående hjul som saknar betydelse för framdrivning och 
bromsning eller

4. bogseras.

2 §  Med underhåll avses samtliga åtgärder som syftar till att upprätthålla de 
funktioner som har betydelse för trafi ksäkerheten.

Med säkerhetsbesiktning avses de kontroller som syftar till att fastställa de 
åtgärder som krävs för att upprätthålla de funktioner som har betydelse för 
trafi ksäkerheten. 

Med säkerhetstillbehör avses utrustning som inte är fast monterad på ett for-
don men som används på eller i omedelbar anslutning till fordonet och har 
betydelse för trafi ksäkerheten.

Med funktionskontroll avses ett säkerställande av trafi ksäkerhetsmässigt vik-
tiga funktioner, i anslutning till fordonets eller säkerhetstillbehörets dagliga 
användande.

3 §  Underhåll skall utföras i såväl förebyggande som felavhjälpande syfte 
på alla fordon och säkerhetstillbehör. Om trafi ksäkerhetsfarliga brister kon-
stateras, skall de åtgärdas innan fordonet på nytt tas i trafi k.

Det förebyggande underhållet skall säkerställas genom att åtgärderna utförs 
periodiskt, eller genom att säkerhetsbesiktningar utförs periodiskt. I de fall 

• BV-FS 2000:1
Besiktning, kontroll 

och underhåll 
av fordon
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den tekniska utformningen omöjliggör säkerhetsbesiktningar skall de fö re-
byggande åtgärderna utföras periodiskt. 

Utformning och periodicitet skall bestämmas med ledning av konstruktion 
och utnyttjande. De fastställda intervallerna får inte överskridas.

4 §  Säkerhetsbesiktningar skall utföras när underhåll, ombyggnad eller 
oför   ut sedda händelser medför ingrepp i väsentliga funktioner, eller leder till 
misstankar om att sådana funktioner har påverkats.

5 §  Säkerhetsbesiktningar och underhåll enligt 3–4 §§ skall dokumenteras. 
Dokumentationen skall sparas så att de tre senaste periodiska besiktnings- 
eller underhållstillfällena kan verifi eras. Dokumentation från felav hjälp an de 
underhåll samt säkerhetsbesiktning enligt 4 §, skall sparas i minst 3 år.

Av dokumentationen skall framgå

1. när och var besiktningen eller underhållet utförts,

2. vem som utfört besiktningen eller underhållet,

3. vad som besiktigats eller åtgärdats,

4. eventuella avvikelser och erforderliga åtgärder,

5. vilka avvikelser enligt punkt 4, som medför att fordonet eller säkerhets-
tillbehöret inte kan användas utan åtgärd, 

6. på vilket enskilt fordon en trafi ksäkerhetsmässigt betydelsefull del med 
individuell märkning har monterats.

6 §  Funktionskontroller skall utföras i anslutning till det dagliga användan-
det av fordon och säkerhetstillbehör, med avsikt att säkerställa väsentliga 
säkerhetsfunktioner.

7 §  Verksamhetsutövaren skall ha skriftliga bestämmelser för säkerhetsbe-
siktning, funktionskontroll och underhåll. Av bestämmelserna skall framgå

1. vilken den största intervallen är mellan de periodiska besiktnings- eller 
underhållstillfällena,

2. vid vilka tillfällen säkerhetsbesiktning skall ske utöver de periodiska 
säkerhetsbesiktningarna,

3. vilka kontroller som skall utföras och vilka gränsvärden som skall gälla 
vid säkerhetsbesiktning,

4. vilka åtgärder som skall utföras vid periodiskt underhåll, 

5. vilka kontroller som skall utföras vid funktionskontroll,

• Forts. BV-FS 2000:1
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6. hur avvikelser skall rapporteras,

7. hur det säkerställs att påtalade brister åtgärdas innan fordonet eller sä-
kerhetstillbehöret på nytt används,

8. hur säkerhetsbesiktning och underhåll skall dokumenteras efter utföran-
det.

8 §  För fordon som hyrs in för en period av högst tio månader får verksam-
hetsutövaren fastställa andra bestämmelser om underhåll än de som utfärdats 
enligt 7 §. Innan sådana fordon tas i bruk skall verksamhetsutövaren genom 
en säkerhetsbesiktning kontrollera att fordonen uppfyller bestämmelserna.

9 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2000.

• Kommentarer till BV-FS 2000:1

Paragraferna 8 och 9 saknar kommentarer.
 
1 §  Dessa föreskrifter omfattar alla spårgående fordon med undantag för sådana fordon som 
framförs med högst 20 km/tim och som antingen

1. används inom ett område där övrig trafi k stängts av,
2. används inom ett område där övrig trafi k enbart sker med körning på sikt,
3. enbart har spårgående hjul som saknar betydelse för framdrivning och bromsning eller
4. bogseras.

• Kommentarer till 1 §
De grundläggande bestämmelserna (10–15 §§) i järnvägssäkerhetslagen 
(1990:1157) innebär att det är verksamhetsutövaren som svarar för att for  -
donen har en tillräckligt hög trafi ksäkerhetsmässig standard. Även om vissa 
fordon, som t.ex. traktorer och andra mindre spårar bets maskiner upp    fyller 
kriterierna för att undantas från denna författning, ansvarar verk sam hets ut öv-
aren för att dessa fordon inte är brist fälliga.
 Forts.
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2 §  Med underhåll avses samtliga åtgärder som syftar till att upprätthålla de funktioner som har 
betydelse för trafi ksäkerheten.

Med säkerhetsbesiktning avses de kontroller som syftar till att fastställa de åtgärder som krävs 
för att upprätthålla de funktioner som har betydelse för trafi ksäkerheten. 

Med säkerhetstillbehör avses utrustning som inte är fast monterad på ett fordon men som an -
vänds på eller i omedelbar anslutning till fordonet och har betydelse för trafi ksäkerheten.

Med funktionskontroll avses ett säkerställande av trafi ksäkerhetsmässigt viktiga funktioner, i an-
slutning till fordonets eller säkerhetstillbehörets dagliga användande.

• Kommentarer till 2 §
Exempel på säkerhetstillbehör är transportkoppel, övergångskoppel, säker-
hetsvajrar till koppel samt manöverlådor för radiostyrning.
 
3 §  Underhåll skall utföras i såväl förebyggande som felavhjälpande syfte på alla fordon och sä-
kerhetstillbehör. Om trafi ksäkerhetsfarliga brister konstateras, skall de åtgärdas innan for  donet 
på nytt tas i trafi k.

Det förebyggande underhållet skall säkerställas genom att åtgärderna utförs periodiskt, eller ge-
nom att säkerhetsbesiktningar utförs periodiskt. I de fall den tekniska utformningen omöjliggör 
säkerhetsbesiktningar skall de förebyggande åtgärderna utföras periodiskt. 

Utformning och periodicitet skall bestämmas med ledning av konstruktion och utnyttjande. De 
fastställda intervallerna får inte överskridas.

• Kommentarer till 3 §
Omfattningen av den utförda besiktningen och underhållet är beroende av 
den verksamhet som fordonet används i. Ett fordon som används i trafi k 
med höga hastigheter förutsätts ha ett mer omfattande besiktnings- och 
un  derhållsprogram än t.ex. ett lok som enbart används i industriväxling. Di-
men sioneringen av besiktningar och underhåll påverkas även av ett for dons 
konstruktion, om den i några avseenden medför en låg skade tå lig het. 

Besiktning och underhåll bör i grunden baseras på tillverkarens rekom-
mendationer. Om fordonets användningsområde ändras väsentligt eller om 
drifts  erfarenheter visar på behov av ändringar, bör verksamhetsutövaren 
anpassa sina bestämmelser för besiktning och underhåll. Notera att Järn vägs-
inspektionens föreskrifter om internkontroll innehåller krav på riskanalyser 
eller riskbedömningar i samband med alla viktiga förändringar. 

Säkerhetsbesiktningen kan ses som en behovsprövning av det förebyggande 
underhållet. Den är tillämplig i de fall där slitaget kan kontrolleras så att de 
förebyggande åtgärderna kan ske innan en säkerhetsmässigt kritisk gräns 
har uppnåtts. Observera att det andra stycket i 3 § innebär ett ovillkorligt 
krav på att förebyggande åtgärder utförs med en viss periodicitet i de fall 
säkerhetsbesiktning inte går att tillämpa. Periodiciteten kan baseras på till-
verkarens rekommendationer. Även egna erfarenheter kan vägas in i sam-
manhanget.

Det är ur trafi ksäkerhetsmässig synpunkt väsentligt att en driftstörning på 
ett fordon inte orsakar att det blir stående på en olämplig plats, även om 
felet i sig inte är säkerhetsfarligt. En sådan skada kan innebära en sekundär 
säkerhetsrisk om det uppstår behov av att tillämpa undantag från de norma la 
rutinerna. 

• Forts. Kommentarer till BV-FS 2000:1
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Forts.

Besiktnings- och underhållstjänster kan köpas från en extern organisation. 
Enligt 13 och 15 §§ i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) är det dock alltid 
trafi kutövaren som är ansvarig för att de fordon som används är av sådan 
beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs. Verksamhets-
utövaren måste alltså på ett lämpligt sätt förvissa sig om att besiktning och 
underhåll har skett enligt de normer som har fastställts, eller som gäller in-
om ramen för internationella överenskommelser. 

4 §  Säkerhetsbesiktningar skall utföras när underhåll, ombyggnad eller oförutsedda händelser 
medför ingrepp i väsentliga funktioner, eller leder till misstankar om att sådana funktioner har 
påverkats.

• Kommentarer till 4 §
Exempel på sådant som kan föranleda en säkerhetsbesiktning är reparation-
er, ändringsarbeten, urspårningar och kollisioner.

5 §  Säkerhetsbesiktningar och underhåll enligt 3–4 §§ skall dokumenteras. Dokumentationen 
skall sparas så att de tre senaste periodiska besiktnings- eller underhållstillfällena kan verifi eras. 
Dokumentation från felavhjälpande underhåll samt säkerhetsbesiktning enligt 4 §, skall sparas i 
minst 3 år.

Av dokumentationen skall framgå

1. när och var besiktningen eller underhållet utförts,
2. vem som utfört besiktningen eller underhållet,
3. vad som besiktigats eller åtgärdats,
4. eventuella avvikelser och erforderliga åtgärder,
5. vilka avvikelser enligt punkt 4, som medför att fordonet eller säkerhetstillbehöret inte kan 
användas utan åtgärd, 
6. på vilket enskilt fordon en trafi ksäkerhetsmässigt betydelsefull del med individuell märkning 
har monterats.

• Kommentarer till 5 §
Databaserad hantering av dokumentation möter inget hinder så länge som 
uppgifternas tillgänglighet och beständighet kan garanteras. Samtliga kon -
troll- eller åtgärdspunkter behöver inte sparas för varje enskilt fordon och 
tillfälle, om de framgår av ett generellt besiktningsdokument, un der hålls pro-
gram eller liknande. Protokoll från det enskilda tillfället bör då inne hålla 
en hänvisning till det aktuella dokumentet. Protokollet bör under alla om-
ständigheter visa att alla föreskrivna kontroller eller åtgärder verkligen har 
utförts, vad som har avvikit från bedömningsgrunderna samt vad som åtgär-
dats med anledning av funna avvikelser.
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• Forts. Kommentarer till BV-FS 2000:1

6 §  Funktionskontroller skall utföras i anslutning till det dagliga användandet av fordon och sä ker-
hetstillbehör, med avsikt att säkerställa väsentliga säkerhetsfunktioner.

• Kommentarer till 6 §
I en funktionskontroll bör utöver direkta funktionsprov även ingå en kon  troll 
av att tidigare anmärkningar om trafi ksäkerhetsmässiga fel har åtgärdats. 
Det bör också kontrolleras att fordonet har genomgått besiktning och un-
derhåll enligt de fast ställda intervallerna. En sådan kontroll kan möjliggöras 
genom att upp gifterna fi nns i ett databaserat system, men även genom att 
dekaler, kort eller något liknande sätts fast på fordonet eller sä  ker hets till-
behöret och an ger när nästa periodiska säkerhetsbesiktning/underhåll skall 
äga rum. Upp gifter för ett fordon kan också fi nnas i for dons  pärmar, block 
eller liknande som förvaras i fordonet. Det är viktigt att märkning som de-
kaler och lik nan de tas bort på ett tillbehör som skadats på ett sådant sätt att 
trafi ksäker heten äventyras.

7 §  Verksamhetsutövaren skall ha skriftliga bestämmelser för säkerhetsbesiktning, funktions kon-
troll och underhåll. Av bestämmelserna skall framgå

1. vilken den största intervallen är mellan de periodiska besiktnings- eller underhållstillfällena,
2. vid vilka tillfällen säkerhetsbesiktning skall ske utöver de periodiska säkerhetsbesiktningar na,
3. vilka kontroller som skall utföras och vilka gränsvärden som skall gälla vid säkerhetsbesikt-
ning,
4. vilka åtgärder som skall utföras vid periodiskt underhåll, 
5. vilka kontroller som skall utföras vid funktionskontroll,
6. hur avvikelser skall rapporteras,
7. hur det säkerställs att påtalade brister åtgärdas innan fordonet eller säkerhetstillbehöret på 
nytt används,
8. hur säkerhetsbesiktning och underhåll skall dokumenteras efter utförandet.

• Kommentarer till 7 §
Vissa delar av ett fordon kan ha andra besiktnings- eller underhållsinterval-
ler än fordonet i övrigt. Andra delar, t.ex. hjulaxlar och boggier, kan fl yttas 
mellan olika fordon. Det är viktigt att sådana avvikelser hanteras på ett till -
för litligt sätt i verksamhetsutövarens bestämmelser.
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