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Kompetenskrav för operatör tunga
spårgående arbetsredskap
Denna kompetenskravspecifikation ersätter TDOK 2017:0033 ”KKS för operatör för
tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap” i de delar som berör TSA samt
målprogram för TSA.
Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av
säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av
säkerhetstillstånd.
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Syfte
Denna kompetenskravsspecifikation (KKS) reglerar de krav som gäller för att ge en
person behörighet att utföra arbete som operatör tunga spårgående arbetsredskap
(operatör TSA).
Generella krav på tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner regleras i TDOK 2014:0230.

Omfattning
Denna KKS gäller för personal som arbetar på den järnvägsinfrastruktur Trafikverket
förvaltar.

Definitioner och förkortningar
behörighet: uppfyllande av formella krav eller verksamhetskrav
funktion: beskrivning av en behörighet som utifrån ett styrande dokument kräver
någon form av formell kompetens, till exempel för att få utföra en viss arbetsuppgift eller
beträda ett visst område
formella krav: krav kopplade till arbetsuppgifter i verksamheten som härleds till lagar,
förordningar, föreskrifter med mera

Ansvar
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Den som omfattas av denna KKS ska vara fri från sådan påverkan som kan inverka
negativt på arbetet eller trafiksäkerheten. Personen ska ha ett högt säkerhetsmedvetande
med respekt för regler och direktiv och en vilja att följa dessa. Det är den enskilda
individens ansvar att inte ta på sig en arbetsuppgift som man inte har behörighet eller
tillräcklig kompetens för.
När en medarbetare ska ha denna behörighet, är det chefen som ansvarar för att kraven i
kompetenskravsspecifikation är uppfyllda.

1 Behörighet
Behörigheten erhålls genom godkänd grundutbildning. (Se punkt 3.1)
Denna funktion ger rätt att framföra ett tungt spårgående arbetsredskap på Trafikverkets
spåranläggning.
Med operatör TSA följer även behörigheten att enskilt vistas i spår.
Giltighetstiden är till och med utgången av nästa aktuella repetitionsutbildningsperiod.
Uppdatering av behörighet sker främst vid repetitionsutbildning eller om förändringen
är omfattande genom särskild kompletteringsutbildning.
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2 Förkunskaper och urvalstest
Det krävs ett utbildningsintyg/yrkesbevis för den TSA som ska användas.
Behörigheten kräver inte urvalstest.

3 Kompetens
3.1.

Utbildning

Utbildningskrav för att få behörighet:
Grundutbildningar

Kompetensnivå

Längd på utb.

Hänvisning

Allmän grundutbildning OPT-TSA

3

8 timmar

Kompetenskrav enligt bilaga
1 kompetenskrav

Specifik grundutbildning OPT-TSA

3

8 timmar

Praktik OPT-TSA

3

8 timmar

Kompetenskrav enligt bilaga
1 kompetenskrav
Kompetenskrav enligt bilaga
1 kompetenskrav i de delar
som är tillämpbara för den
maskin som används.
Praktiken avser tillämpning
av de teoretiska kunskaper
som inhämtats och behöver
endast utföras på en maskin.

Den som innehar någon av behörigheterna tillsyningsman A-, E- och L-skydd, SoS-ledare
eller operatör TA är redan kunnig i aktuella delar av TDOK 2015:0309 och TDOK
2016:0289 samt har färdighet vad avser vistelse i spår. För dem är längden på
utbildningen 12 timmar.
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Säkerhetsmässigt ansvar:
För genomförandet av praktiken ansvarar en särskild utsedd person med minst
behörighet tillsyningsman A-, E- och L-skydd.

3.2.

Fortbildning, repetitionsutbildning

Fortbildning, repetitionsutbildning för att bibehålla behörighet:
Utbildning/uppföljning

Kompetensnivå

Repetitionsutbildning

3.3.

3

Frekvens
Vart tredje år

Utbildningen genomförs av

Utbildningen får endast genomföras av lärare som är godkänd av Trafikverket.

Kunskapskrav ja/nej
Ja
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3.4.

Regelbundet utövande

För att upprätthålla behörigheten krävs regelbundet utövande minst fem gånger per år.

4 Hälsokrav
Kravet är god syn och hörsel.

5 Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna framgår av TDOK 2013:0001.
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6 Relaterade dokument
TDOK 2013:0001

Tunga spårgående arbetsredskap - Operativa och tekniska
förutsättningar

TDOK 2013:0002

Tunga spårgående arbetsredskap - Tekniska krav

TDOK 2014:0230

Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och
trafiksäkerhetsfunktioner

TDOK 2015:0309

Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg

TDOK 2016:0289

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
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Versionslogg
Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

Version 1.0

2020-05-15

TSA/TA har delats
upp i två KKS:er.
Målprogrammet
har slopats och
kraven införts som
bilaga. Krav på
praktik har
tillkommit.

Kenneth Boberg,
UHks
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Bilaga 1 Kompetenskrav
Trafiksäkerhet allmänt
Nr

Krav

1

mål och syfte med trafiksäkerhetsarbetet och de olika barriärer som finns för att förhindra
olyckor och tillbud

2

olika trafiksäkerhetsfunktioner som kan finnas på en arbetsplats. T.ex. sos-ledare, tågvarnare,
tillsyningsman

3

att trafiksäkerhetsarbetet styrs av olika styrande dokument och att man är skyldig att följa
dessa

4

speciella termer och förkortningar är vanligt förekommande samt förstå vikten av att tyda och
använda termerna på ett riktigt sätt

Termer (TDOK 2016:0037 modul till TDOK 2015:0309)
Aktörer
Nr

Krav

1

de huvudsakliga arbetsuppgifter och roller som finns för spårentreprenör och trafikledning
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Banan
Nr

Krav

2

vad som menas med plankorsningar och plattformsövergångar, samt hur de skyddas med
olika typer av vägskyddsanläggningar

3

vad som avses med banan och dess indelning i linjen och driftplatser

4

vad som avses med enkelspår, dubbelspår och flerspår

5

att banan är km-indelad och innehåller olika typer av information i form av markeringar och
signaler

6

vad som avses med trafikplats och vad som kännetecknar de olika typerna:
driftplats
driftplatsdel
linjeplats
hållplats
hållställe
vad som avses med linjen, bevakningssträcka och driftplatsgräns

7
8

uppgift och huvudsaklig funktion för växlar och spårspärrar samt ange vad som avses med
skyddsväxel, mot- och medväxel

9

vad som krävs för att kunna avgöra och benämna läge för växlar och spårspärrar
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10

vad som avses med hinderfrihetspunkt samt hur den normalt är utmärkt

Spårfordon och arbetsredskap
Nr

Krav

1

vad som är ett arbetsredskap, och hur dessa indelas i lätta och tunga arbetsredskap

2

det på banan framförs olika typer av spårfordon

3

spårfordon och hur dessa indelas i storfordon och småfordon

4

att spårfordon har långa bromssträckor och vilka konsekvenser och risker detta medför

5

vid växling kan fordon flyttas fram och tillbaka, skjutsning kan förekomma, radiolok då
föraren inte behöver befinna sig i loket mm

6

när man vistas i spårmiljö kan det vara omöjligt att avgöra om ett fordonssätt framförs som
spärrfärd eller som tåg. Man ska då utgå från att det är ett tåg, då dessa vanligtvis framförs
med högre hastighet

7

spärrfärd kan byta körriktning och att spårfordon inte alltid kan stanna på siktsträckan

8

risker i samband med vistelse inom områden där spårfordon förekommer:
påkörningsrisk
klämrisk
halk- och snubbelrisk
löst hängande föremål och ras från fordon

Trafikledning och övervakning
Nr

Krav

1

tågklarerarens roll
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Trafikverksamheter
Nr

Krav

2

A-skydd

3

E-skydd

4

L-skydd

5

D-skydd

6

S-skydd

7

Växling

8

Spärrfärd

9

Tågfärd
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Signaler (TDOK 2016:0039 modul till TDOK 2015:0309)
Tillåta och styra rörelser
Nr

Krav

1

fara och hur man visar handsignalen ”stopp” (4.1 rörlig stoppsignal)

2

hur ljudsignalerna låter (3.1 Ljudsignaler och 4.4 Ljudsignal ”fara”):
Tåg kommer
Fara
Uppfattat

Skydd av punkter på banan(5 Signaler för skydd av andra punkter på banan)
Nr

Krav

1

vilka signaler som kan användas som skydd av punkter på banan och hur dessa kan vara
placerade:
Hindertavla

Övrig information(3 Signaler för varning och information)
Nr

Krav

1

vilka signaler som kan förekomma vid varning och information:
Utrym spåret
Klart

Fara och olycka (TDOK 2016:0044 modul till TDOK 2015:0309)
Inledning
Nr

Krav

1

vad som menas med fara och olycka och vilka åtgärder som ska vidtas om fara uppstår eller
när en olycka har hänt
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Fara
Nr

Krav

1

de åtgärder operatören ska vidta om skador eller föremål på banan upptäcks

2

de åtgärder operatören ska utföra vid fel eller hinder på banan som kan orsaka en olycka

Olycka
Nr

Krav

1

hur hen ska utföra sina uppgifter om hen upptäcker en olycka

2

hur hen ska utföra sina uppgifter för att förhindra att ytterligare olyckor inträffar efter det att
tågklareraren har larmats

3

hur hen ska utföra sina uppgifter vid brand i fordon eller om en person blivit påkörd
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A-skydd (TDOK 2016:0053 modul till TDOK 2015:0309)
Inledning
Nr

Krav

1

vad ett A-skydd är och när det ska användas

2

vilka trafikverksamheter som får anordnas eller pågå samtidigt som ett A-skydd

Planera ett A-skydd
Nr

Krav

1

vad som menas med A-skydd och vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda ett Askyddsområde

2

hur stort ett A-skyddsområde får vara

3

tillsyningsmannens:
Ansvar
Arbetsuppgifter
Skyddsåtgärder
vad som får utgöra A-skyddsområdets gränspunkter på linjen och på driftplatser samt hur
dessa gränspunkter ska vara definierade

4

Anordna ett A-skydd
Nr

Krav

1

vad som händer vid en överbryggning
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Genomföra ett A-skydd
Nr

Krav

1

upprätthålla samtliga skyddsåtgärder utan avbrott under hela tiden fram till dess att Askyddet avslutas

2

tillsyningsmannens närvaro samt hur eventuellt byte av tillsyningsman ska gå till

Avsluta ett A-skydd
Nr

Krav

1

tillsyningsmannens besiktningar och kontroller innan A-skyddet avslutas

2

hur ett A-skydd ska avslutas

3

hur ett A-skydd ska avslutas på stängd driftplats

Särfall vid A-skydd
Nr

Krav

1

vad som menas med ett direktplanerat A-skydd
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2

när ett direktplanerat A-skydd får planeras och anordnas

3

i vilka fall kortslutning kan ersättas av andra skyddsåtgärder och vem som fattar ett beslut
om detta

4

hur man hanterar ett A-skydd inom ett D-skydd:
Vem som trafikleder
Omfattning

A-skydd på ett sidospår
Nr

Krav

1

Planering

2

Beviljande

3

Gränspunkter

4

Kortslutning

5

Hindertavlor

6

Avslut

TSA (TDOK 2013:0001 Tunga spårgående arbetsredskap)
Omfattning och övergripande krav
Nr

Krav

1

att dokumentet beskriver operativa och tekniska förutsättningar för TSA och riktar sig i
första hand till SoS-planerare, SoS-ledare, operatör TSA och tillsyningsman A-skydd

2

Trafikverkets tekniska krav på TSA
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Definitioner
Nr

Krav

1

besiktning och underhåll

2

daglig funktionskontroll

3

etableringshjälpmedel

4

fångjärn och fångvajer, gardjärn och spårröjare

5

färdbroms, katastrofbroms, parkeringsbroms, förenklat bromsprov

6

kopplingsanordning, nödkoppel, säkerhetslina

7

järnvägsdrift

8

spårföljarutrustning

9

tillsatsutrustning
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10

operatör TSA

Beskrivning av skeenden
Nr

Krav

1

de skeenden som ingår i processen då TSA ska användas vid arbete i spår

Operativa förutsättningar - allmänt och samordning inför arbete
Nr

Krav

1

förutsättningar för att få befinna sig i säkerhetszonen

2

användande av tillsatsutrustning

3

sakinnehållet i det som tsm A-skydd informerar operatören om

4

operatörens åtgärder

Operativa skeden - daglig funktionskontroll
Nr

Krav

1

daglig dokumenterad funktionskontroll

Operativa skeden - etablering och avetablering
Nr

Krav

1

arbetsgången vid etablering och avetablering

2

inte skada järnvägsanläggningen

3

midjestyrning
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Operativa skeden - sammankoppling
Nr

Krav

1

tillåten sammankoppling

2

ansvar för sammankoppling

Operativa skeden - förflyttning på spåret
Nr

Krav

1

A-skydd och spårkomponenter

2

ansvar för hastighet

3

överskridande av referensprofil

4

uppsikt i rörelseriktningen

5

ansvar för medföljande personal
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Operativa skeden - arbetsplats
Nr

Krav

1

tsm A-skydd information

2

operatörens åtgärder

Operativa skeden - uppställning
Nr

Krav

1

tsm A-skydd information

2

operatörens åtgärder

Operativa skeden - särfall
Nr

Krav

1

vad som krävs vid bärgning efter ett haveri
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TSA(TDOK 2013:0002 Tunga spårgående arbetsredskap)
Nr

Krav

1

Hur det säkerställs att de tekniska kraven uppfylls

2

Vältningsförhindrande säkerhetssystem
Hjul
Axellaster
Spårföljarutrustning
Gardjärn
Broms
Kraftöverföring
Ramverk
Kopplingsanordningar
Kommunikationsutrustning
Jordning av TSA, maskin och maskindelar
Läckage
Säkerhetsteknisk utrustning
Elinstallationer
EMC
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Arbete i spår (TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i
spårområdet)
Omfattning
Nr

Krav

1

att dokumentet beskriver vad som gäller vid egenförflyttning, studiebesök och arbete inom
spårområdet

Definitioner
Nr

Krav

1

avetablering

2

etablering

3

egenförflyttning

4

lätta arbetsredskap

5

närområde

6

spårområde

7

säkerhetszon

8

tunga arbetsredskap

9

tunga spårgående arbetsredskap

10

tågvarnare

11

tågvarning

TMALL 0418 Kompetenskravsspecifikation 4.0

Tillträde till spårområdet och behörighet
Nr

Krav

1

förutsättningarna för tillträde till spårområdet och kravet på ID 06 och legitimation

2

vilka behörigheter som krävs för vistelse i spårområdet, säkerhetszonen

Varselkläder och varselväst
Nr

Krav

1

vad som gäller för användande av varselkläder och varselvästar

Säkerhetszon
Nr

Krav

1

vilka gränser som gäller för en säkerhetszon
säkerhetszonen gäller för alla spår
varför man har en säkerhetszon och att ingen får vistas där när ett tåg passerar

2
3

tydligt utmärkas om det är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetszonen går
Tunga spårgående arbetsredskap får inte riskera att komma in i säkerhetszonen
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Riskbedömning vid egenförflyttning i säkerhetszon
Nr

Krav

1

att fortlöpande under förflyttningen bedöma riskerna och att inget arbete får utföras.
har rätt att som operatör TSA göra riskbedömning för egen förflyttning
bedömningen ska minst omfatta följande:
Största tillåtna hastighet (sth) på berörda spår
Planerad utrymningsväg
Utrymningstid ur säkerhetszonen, med 10 sekunders säkerhetsmarginal
Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll)
Trafikering på intilliggande spår

2

Skydds- och säkerhetsledning
Nr

Krav

1

Skydds- och säkerhetsplanerarens samt Skydds- och säkerhetsledarens ansvar och
arbetsuppgifter

2

skydds- och säkerhetsledaren ska närvara på platsen för aktiviteten/arbetet och ansvarar för
att kontrollera och slutföra riskbedömningen samt leda arbetet ur arbetsmiljö och
säkerhetssynpunkt

3

att varje arbete eller studiebesök ska riskbedömas i förväg

A-skydd
Nr

Krav

1

arbete med Tunga spårgående arbetsredskap under A-skydd när TSA riskerar komma in i
säkerhetszonen

2

att under A-skydd utföra passage av plankorsning med Tunga spårgående arbetsredskap då
det inte kan ske säkert

TMALL 0418 Kompetenskravsspecifikation 4.0

Tågvarning
Nr

Krav

1

tågvarnarens funktion och arbetsuppgift samt vilka varningsmetoder som kan förekomma

2

hur tågvarnaren ska vara utrustad och varna för fordon

Utrymning
Nr

Krav

1

all personal och alla arbetsredskap säkert och utan stress kan vara avlägsnade ur
säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar arbetsplatsen

2

utrymningsvägen inte får hindras av t ex en brant slänt eller trånga partier samt att
utrymning inte får ske över ett annat trafikerat spår

3

finns risker även då man befinner sig utanför säkerhetszonen. Exempel är kringflygande
föremål, löst hängande presenningar och spännband
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Elektriska risker i spårområdet
Nr

Krav

1

vid arbete i eller intill elektrifierade spår kan det uppstå en elektrisk fara

2

avstånd till spänningssatt anläggningsdel

3

de åtgärder som hen ska genomföra vid upptäckt av en skadad eller nedfallen ledning eller
vid uppkommen beröring och/eller kortslutning mot (kontakt-) ledning

4

vad som gäller vid användandet av stegar och andra långa föremål

Upplag
Nr

Krav

1

de avstånd som gäller för upplag

Färdighet
Vistelse i spår
Nr

Krav

1

vistas inom spårområdet på ett säkert sätt vid förflyttning till fots

2

bedöma om förflyttning inom spårområdet kan ske på egen hand eller om ytterligare
skyddsåtgärder krävs

TSA
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Tillämpningsövningar bör ske i olika spårmiljöer som linje och driftplats, enkelspår och
dubbelspår, skärningar och skymd sikt, trånga utrymmen, passerande tåg och växlar och
korsningar.
Nr

Krav

1

genomföra daglig funktionskontroll på TSA inklusive tillsatsutrustning

2

genomföra etablering och avetablering av TSA

3

genomföra sammankoppling av TSA

4

genomföra förflyttning till/från arbetsplats

5

genomföra arbete med TSA

6

ställa upp TSA i spåret

