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• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:2) 
om säkerhetsordning

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

1 §  Säkerhetsordning är ett sammanfattande begrepp för verksamhetsutöv a r-
ens egna detaljerade säkerhetsbestämmelser om trafi k, personal, for don, spår-
anläggning, olycks- och tillbudshantering samt internkontroll.

2 §  Säkerhetsordningen skall innehålla bestämmelser om

1. bedrivande av trafi k och arbeten på spåret (trafi k säkerhets instruktion),

2. hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter 
av betydelse för trafi ksäkerheten,

3. kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydel-
se för trafi ksäkerheten,

4. besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon,

5. lastning av fordon,

6. besiktning och underhåll av spåranläggningar,

7. utredning av olyckor och tillbud samt röjning vid olycka,

8. internkontroll.

3 §  Säkerhetsordningen behöver bara innehålla sådana avsnitt som är rele-
van ta för den verksamhet som utövas.

4 §  Säkerhetsordningen skall vara dokumenterad och ordnad så att det 
tyd ligt framgår vilka bestämmelser som ingår och var man kan fi nna dem. 
Förteckningen skall fortlöpande hål l as aktuell. Datumet för den senaste än d-
ring en skall fi nnas angivet.

5 §  Det skall framgå av säkerhetsordningen var i organisationen ansvaret 
ligger för utgivning och ändringar av säkerhetsordningen. Om säkerhetsord-

Föreskrifter om säkerhetsordning
– med kommentarer

BV-FS
2000:2

Forts.

• BV-FS 2000:2
Säkerhetsordning
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ningen är så anordnad att den hänvisar till fristående dokument, gäller kravet 
för varje separat dokument.

6 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2000, då Järnvägsinspektionens 
föreskrifter (BV–FS 1995:2) om säkerhetsordning upphör att gälla.

• Övergångsbestämmelser

För den som driver verksamhet enligt järnvägssäkerhetslagen när denna för-
fattning träder i kraft, gäller 4–5 §§ från den 1 oktober 2000.

• Kommentarer till BV-FS 2000:2

Paragraferna 3, 4 och 6 samt övergångsbestämmelserna saknar kommentarer.

1 §  Säkerhetsordning är ett sammanfattande begrepp för verksamhetsutövarens egna detaljer-
a de säkerhetsbestämmelser om trafi k, personal, fordon, spåranläggning, olycks- och tillbudshan-
tering samt internkontroll.

• Kommentarer till 1 §
Säkerhetsordningen är en av förutsättningarna för att Järnvägsinspektionen 
skall kunna pröva frågan om tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen. Se BV-
FS 1996:2, föreskrifter om ansökan om tillstånd.

Om enskilda delar av säkerhetsordningen förutsätter ett godkännande av 
Järnvägsinspektionen, framgår detta av de föreskrifter som reglerar det ak tu-
ella området. Läs mer om kraven under respektive avsnitt i handboken. 

Myndighetsregler behöver inte återges i säkerhetsordningen. 

• Forts. BV-FS 2000:2
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2 §  Säkerhetsordningen skall innehålla bestämmelser om

1. bedrivande av trafi k och arbeten på spåret (trafi ksäkerhetsinstruktion),
2. hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för tra-
fi ksäkerheten,
3. kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafi ksäker het-
en,
4. besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon,
5. lastning av fordon,
6. besiktning och underhåll av spåranläggningar,
7. utredning av olyckor och tillbud samt röjning vid olycka, 
8. internkontroll.

• Kommentarer till 2 §
• 2 § 1 
Det dokument som beskriver hur trafi k och arbeten på spåret skall bedrivas, 
kallas trafi ksäkerhetsinstruktion, se handbokens fl ik 4. TRI är en etablerad 
förkortning som används i både tal och skrift. 

• 2 § 2–3 
Se BV-FS 2000:4.

• 2 § 4 
Se JvSFS 2006:1.

• 2 § 6 
Se BV-FS 1997:2. 

• 2 § 7 
Se BV-FS 1997:3. 

• 2 § 8 
Se BV-FS 1996:1. 

5 §  Det skall framgå av säkerhetsordningen var i organisationen ansvaret ligger för utgivning 
och ändringar av säkerhetsordningen. Om säkerhetsordningen är så anordnad att den hänvisar till 
fristående dokument, gäller kravet för varje separat dokument.

• Kommentarer till 5 §
Inom företaget kan det fi nnas olika ansvariga funktioner för varje deldo ku-
ment.
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