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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av 
industrispår och för järnvägsföretag med nationellt 
trafiksäkerhetstillstånd; 

beslutade den 24 maj 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 § och 2 kap. 

1 § järnvägsförordningen (2004:526) samt beslutar följande allmänna råd. 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskunnande för personal 

med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten enligt 2 kap. 3 § järnvägslagen 

(2004:519), för  

1. järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 3 kap. 4 § 

järnvägslagen, 

2. järnvägsföretag med särskilt tillstånd (enligt 3 kap. 4 § järnvägslagen i 

dess lydelse före den 1 juli 2015) som bedriver verksamhet vid sådana järnvägsnät 

som avses i 1 kap. 1 a § järnvägslagen, och  

3. infrastrukturförvaltare vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 2 

järnvägslagen. 

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 

som i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526). 

Yrkeskunnande 

Kompetens och utbildning 

3 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska fastställa vilken teoretisk 

kunskap och praktisk färdighet som ger den kompetens som krävs för att 

utföra respektive arbetsuppgift på ett säkert sätt. 

4 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska se till att personalen genom 

utbildning får den kompetens som krävs för att kunna utföra respektive arbets-

uppgift på ett säkert sätt. 

5 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska upprätthålla personalens 

kompetens för att kunna utföra respektive arbetsuppgift på ett säkert sätt. 
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6 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska vid behov utöka den 

kompetens som krävs för att kunna utföra respektive arbetsuppgift på ett 

säkert sätt. 

Kontroll av kompetens 

7 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha ett förfarande för att 

kontrollera att personalen har den kompetens som krävs för att kunna utföra 

respektive arbetsuppgift på ett säkert sätt. 

Dokumentation 

Inför utbildning 

8 § Utbildningens innehåll och hur den är planerad att genomföras ska doku-

menteras för varje yrkeskategori. 

Allmänna råd 

Exempel på vad dokumentationen kan bestå av är uppgifter om ut-

bildningens mål, nödvändiga förkunskaper, hur utbildningen är upplagd, 

fördelning mellan teori och praktik, deltagarantal och lärarkompetens. 

Efter genomförd utbildning 

9 § Varje genomförd kontroll av att kompetens har uppnåtts ska dokumenteras. Av 

dokumentationen ska minst framgå 

1. deltagarens namn, 

2. utbildningens benämning, och 

3. när kontroll skett av att fastställd kompetens har uppnåtts. 

Undantag 

10 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Jerker Stubbans 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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