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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om lokförarbevis och kompletterande intyg; 

beslutade den 25 november 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 och 9 §§ förord-
ningen (2011:728) om behörighet för lokförare och beslutar följande allmän-
na råd. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lokförarbevis och kom-
pletterande intyg enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter används följande termer och definitioner. 

EU-pass pass som uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 
2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för 
säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och 
resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna 

SIS-märkt 
företagskort, 
tjänstekort eller 
identitetskort 

kort som har utfärdats enligt svensk standard 
SS 61 43 14 Identitetskort – Certifierade identitetskort 
av typ ID-1 och särskilda bestämmelser SBC 151-U för 
certifiering av överensstämmelse med standard  

I övrigt har termer som används i dessa föreskrifter samma betydelse som 
i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och förordningen (2011:728) 
om behörighet för lokförare. 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om 
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i 
gemenskapen, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2019/554 av den 5 
april 2019. 
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Lokförarbevis 

Utlåtande efter hälsokontroller 

3 § Efter varje regelbunden hälsokontroll ska innehavare av lokförarbevis 
skicka in utlåtandet från kontrollen till Transportstyrelsen. 

Ansökan om lokförarbevis 

4 § Ansökan om lokförarbevis ska göras hos Transportstyrelsen. Ansökan 
kan gälla nytt lokförarbevis, uppdatering av uppgifterna i beviset eller för-
nyelse eller dubblett av beviset. 

5 § Ansökan om nytt lokförarbevis eller om uppdatering eller dubblett av 
lokförarbevis ska göras med det formulär som Transportstyrelsen har fast-
ställt. Den ska innehålla den sökandes personnummer och en försäkran på 
heder och samvete att uppgifterna som lämnas är sanna. 

6 § Vid ansökan om nytt lokförarbevis eller om uppdatering eller för-
nyelse av lokförarbevis ska den sökande lämna sin namnteckning och låta 
fotografera sig hos Trafikverket. I samband med det ska den sökande också 
visa upp en giltig och godtagbar identitetshandling. 

7 § Godtagbara identitetshandlingar är 
1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
2. svenskt nationellt identitetskort,
3. identitetskort utfärdat av Skatteverket,
4. svenskt körkort,
5. EU-pass, och
6. pass utfärdat av Förenade kungariket, Island, Liechtenstein, Norge eller

Schweiz. 

Nytt lokförarbevis 

8 § Ansökan om nytt lokförarbevis ska innehålla uppgifter om den sökan-
des födelseort och modersmål. Till ansökan ska det även bifogas 

1. ett utlåtande från en inledande hälsokontroll samt från en yrkespsyko-
logisk undersökning, eller motsvarande utlåtanden utfärdade i en annan stat 
inom EES eller i Schweiz, 

2. resultat från kunskapsprovet för lokförarbevis, eller motsvarande prov
från en annan stat inom EES eller från Schweiz, och 

3. ett intyg på att den sökande som lägst har slutfört utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med godkänt 
resultat. 

Allmänna råd 
Exempel på utbildning som bör anses likvärdig är 

– gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning,
– slutbetyg från nationellt program i gymnasieskolan,
– slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning,
– allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola,
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– avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning, och 
– motsvarande utländsk utbildning. 

Förnyelse av lokförarbevis 

9 § Ansökan om förnyelse av lokförarbevis ska göras enligt 6 §. 
Innehavaren av beviset ska skicka in ett utlåtande från godkänd hälso-

kontroll om det inte redan finns hos Transportstyrelsen. 

Dubblett 

10 § Om ett lokförarbevis har förlorats, stulits eller förstörts ska innehava-
ren ansöka om en dubblett. 

Innehavaren av beviset ska skicka in ett utlåtande från godkänd hälso-
kontroll om det inte redan finns hos Transportstyrelsen. 

Kompletterande intyg 

Register över kompletterande intyg 

11 § Ett register över kompletterande intyg ska innehålla de uppgifter och 
vara uppbyggt enligt det dataformat som framgår av bilaga II till Europeiska 
gemenskapernas kommissions beslut 2010/17/EG av den 29 oktober 2009 
om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis 
och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/59/EG. 

Framförande av järnvägsfordon utan kompletterande intyg 

12 § Förare får framföra järnvägsfordon trots att ett giltigt kompletterande 
intyg saknas för en särskild del av infrastrukturen 

1. när en störning i järnvägstrafiken gör det nödvändigt att dirigera om 
tåg i trafik eller underhålla spår, 

2. vid speciella, enstaka färder där museifordon används, 
3. vid speciella, enstaka godstransporter, förutsatt att infrastrukturförval-

taren medger detta, 
4. vid leverans eller demonstration av ett nytt tåg eller lok, eller 
5. under förarutbildning eller förarprov. 
Första stycket gäller under förutsättning att en annan förare som har 

giltigt kompletterande intyg finns med under färden. 

Undantag 

13 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 
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1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022. 
2. Genom författningen upphävs  
a) Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:58) om förarbevis och 

kompletterande intyg, och  
b) Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:59) om register över 

förarbevis, kompletterande intyg och tillståndshavare. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Jonas Hillerström 
 (Väg och järnväg) 
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