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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2011:58) om förarbevis och kompletterande 
intyg; 

beslutade den 27 maj 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 och 9 §§ förordningen 

(2011:728) om behörighet för lokförare i fråga om styrelsens föreskrifter 

(TSFS 2011:58) om förarbevis och kompletterande intyg  

dels att 4 och 9 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande 

lydelse.  

4 § För att uppfylla de grundläggande kraven på fysisk och psykisk 

lämplighet att framföra järnvägsfordon som anges i 2 kap. 2 § första stycket 

3 och 4 i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare krävs att den 

sökande uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare.  

För sökande från en stat inom EES eller Schweiz kan fysisk och psykisk 

lämplighet styrkas genom dokumentation som är likvärdig med utlåtanden i 

enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för 

lokförare.  

9 § Till ansökan om förarbevis ska fogas 

1. intyg från med godkänt resultat slutförd utbildning på nationellt 

program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning,  

2. utlåtande från läkarundersökning i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare, 

3. utlåtande från yrkespsykologisk undersökning i enlighet med 

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare, och 

4. intyg över yrkeskvalifikationer i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildning m.m. enligt lagen 

(2011:725) om behörighet för lokförare. 

Sökande från en stat inom EES eller Schweiz kan till ansökan i stället för 

det som anges i första stycket 2–4 foga andra dokument enligt vad som 

framgår av 4 § andra stycket och 5 § andra stycket.  

10 a § Ett förarbevis gäller enbart i Sverige för förare som har fått beslut 

om särskild bedömning avseende synfunktion enligt 4 § Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare. 
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___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2013. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Carina Gyll 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 


