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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (BV-FS 2000:4) om 
hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal 
med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten; 

beslutade den 3 december 2018. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 och 7 §§ förordningen 

(1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt 1 kap. 2 § och 

2 kap. 3 § järnvägsförordningen (2004:526) att 1 a § Järnvägsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd  (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och 

hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten 

ska ha följande lydelse samt beslutar följande allmänna råd. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hälsokraven för 

personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten. Med arbets-

uppgifter av betydelse för säkerheten avses i dessa föreskrifter att 

1. framföra fordon, 

2. leda eller övervaka spårtrafik, 

3. bedöma fordon eller spåranläggningar med avseende på dess 

trafiksäkerhetsmässiga tillstånd, eller 

4. i övrigt utföra arbetsuppgifter enligt verksamhetsutövarens säkerhets-

bestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spår 

(trafiksäkerhetsinstruktion). 

Allmänna råd 

Exempel på personal enligt 1 § 2 är tågklarerare, tågledare och 

huvudtillsyningsman. Exempel på personal enligt 1 § 3 är 

besiktningsman och signalsäkerhetskontrollant. Exempel på personal 

enligt 1 § 4 är tågbefälhavare, trafikbiträde, tågvarnare samt till-

syningsman vid spärrfärd, växling eller arbete på spår. 

1 a §1 Dessa föreskrifter gäller inte för  

1. förare som omfattas av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare 

och som genomgår undersökning, hälsokontroll eller bedömning efter från-
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TSFS 2018:95 

varo enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav 

m.m. för lokförare,  

och 

2. personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade 

med att medfölja ett tåg och som omfattas av kommissionens förordning 

(EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om 

teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift 

och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen.  

En förare som avses i första stycket och som även har andra arbets-

uppgifter av betydelse för säkerheten behöver inte genomgå undersökning, 

hälsokontroll eller bedömning enligt dessa föreskrifter.  

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019. 

2. Undantag som har beslutats enligt äldre föreskrifter för personal som 

utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett 

tåg och som omfattas av förordning (EU) 2015/995, gäller enligt sitt 

innehåll, dock längst till och med den 28 februari 2019.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Sara Magnusson 

 (Väg och järnväg) 
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