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6. rutiner för en forsränningsturer, åtminstone för 
a) den säkerhetsutrustning som ska medföras, 
b) passagerarnas utrustning, 
c) forsrännarens utrustning 
d) säkerhetsgenomgång och lämpliga övningar med passagerarna, och 
e) hantering av passagerarlistor och turloggar  
7. rutiner för nödsituationer, åtminstone 
a) åtgärder vid olyckor och räddningsaktioner, 
b) räddningsplan,  
c) rapport om olycksfall, olyckstillbud eller sjukdomsfall 
d) uppföljning av avvikelser, olycksfall, olyckstillbud eller sjukdomsfall, 

och  
e) instruktioner för säkerhetsövningar. 
8. i förekommande fall en riskbedömning, och 
9. i förekommande fall en ändringslogg. 

Allmänna råd  
Rutiner för åtgärder vid olyckor och räddningsaktioner bör i tillämp-
liga delar följa instruktionerna i vedertagna räddningsutbildningar 
för kommersiell forsränning. 

Passagerarlista 

3 § Forsränningsföretaget ska innan påbörjad forsränning upprätta en passa-
gerarlista med uppgifter om passagerarnas namn, ålder samt kontaktuppgifter. 
Listan ska förvaras hos forsränningsföretaget på land. 

Turlogg 

4 § En turlogg ska upprättas för varje genomförd forsränningstur per grupp 
samt när forsränningsföretaget genomför säkerhetsövningar och rekognosce-
ringsturer.  

En turlogg får upprättas på annat likvärdigt sätt än vad som anges i första 
stycket om säkerheten inte försämras. Om ett annat likvärdigt sätt används 
ska det dokumenteras genom en riskbedömning i säkerhetsplanen. 

Turloggen ska åtminstone innehålla 
1. tidpunkten för turen, 
2. forsar som använts, 
3. vattenståndet eller vattenflödet i de forsar som använts, 
4. aktuella uppgifter om vädret samt luft- och vattentemperaturen, 
5. typ och antal båtar, UFF:er, kanoter eller liknande flythjälpmedel som 

använts 
6. för- och efternamn på deltagande forsrännare, 
7. passagerarlistan, och 
8. eventuella noteringar om viktigare observationer, händelser samt behov 

av att uppdatera säkerhetsplanen. 
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Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 5 och 6 av tidigare utgivna TSFS 2021:126. 
Rättelsen avser att 4 kap. 8 § ändras till 4 kap. 6 §. 

Räddningsplan 

5 § Forsränningsföretaget ska ha en dokumenterad och uppdaterad rädd-
ningsplan för de forsar som företaget nyttjar för forsränning. Räddnings-
planen ska 

1. innehålla en sammanställning över kommunikationsvägar och kontakt-
information till räddningstjänsten, säkerhetschefen och övriga berörda, 

2. beskriva tillgängliga transportvägar och dessas kapacitet samt ange 
lämpliga uppsamlingsplatser, 

3. utformas i samverkan med berörda räddningstjänstansvariga, och 
4. översändas till den lokala räddningstjänsten. 

Allmänna råd  
Räddningsplanen bör samrådas med övriga säkerhetschefer som 
använder samma fors. 

Rapporter om olycksfall, olyckstillbud eller sjukdomsfall 

6 § Säkerhetschefen ska utan dröjsmål rapportera till Transportstyrelsen om 
det inträffar ett olycksfall, olyckstillbud eller sjukdomsfall i samband med 
den kommersiella forsränning som forsränningsföretaget bedriver. Till 
rapporten ska biläggas aktuell turlogg och passagerarlista. 

5 kap. Ansvarsområden 

Säkerhetschefen 

1 § Säkerhetschefen ska på ett relevant sätt med hänsyn till den verksamhet 
som bedrivs ansvara för att 

1. forsränningsföretaget bedriver kommersiell forsränning i enlighet med 
dessa föreskrifter och verksamheten motsvarar vad som beskrivs i företagets 
säkerhetsplan, 

2. upprätta en säkerhetsplan och hålla den uppdaterad, 
3. samtliga anlitade forsrännare och övriga berörda har relevant kunskap 

om den senaste versionen av säkerhetsplanen,  
4. forsränningsföretagets utrustning motsvarar vad som angetts i säker-

hetsplanen,  
5. rekognosceringsturer utförs, 
6. verifiera med Transportstyrelsen att eventuella riskbedömningar kan 

anses godtagbara, 
7. olycksfall, olyckstillbud eller sjukdomsfall rapporteras till Transportsty-

relsen enligt 4 kap. 8 §, 
8. samtliga för forsränningsföretaget erforderliga certifikat och licenser är 

giltiga, och 
9. samtliga anlitade forsrännare har lämplig kunskap, färdighet och erfa-

renhet för verksamheten i fråga. 
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