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1 Syfte
För infrastrukturförvaltare ska ett ledningssystem för säkerhet finnas. Detta dokument
innehåller de krav som finns på en person som är besiktningsansvarig hos en
spårentreprenör och/eller utför säkerhetsbesiktning i enlighet med TDOK 2014:0240 för
vissa anläggningstyper, se kapitel 2.
Kraven ska tydliggöra för infrastrukturförvaltare och spårentreprenörer de krav som finns
för kunskap, erfarenhet och förmåga som en säkerhetsbesiktningsman ska ha, för att
kunna utföra sin uppgift på rätt sätt.
För upphandlingar som påbörjats innan tillkomsten av detta dokument får de gamla
reglerna användas till ett halvår efter utgivningen av detta dokument.

2 Omfattning
Dokumentet gäller ban- och signalanläggningar och ska läsas tillsammans med TDOK
2014:0240.
Elanläggningar ingår inte.
De höga säkerhetskraven på Trafikverkets järnvägsanläggningar innebär att
säkerhetsbesiktningar måste utföras på ett enhetligt och riktigt sätt. För att säkerställa
detta ska personal som utför säkerhetsbesiktning av Trafikverkets anläggningar i enlighet
med TDOK 2014:0240 vara behöriga i enlighet med detta dokument.
Utbildare finns som utför behörighetsprov, utfärdar behörighetsbevis och ger information
om vilka personer som har behörighet som säkerhetsbesiktningsman.
Utbildningen ska vara godkänd av Trafikverket Underhåll.
Dokumentet riktar sig främst till de som beställer, utför eller ansvarar för
säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240.

TMALL 0170 Krav v 1.0

TDOK 2013:0143 Felrapportering Underhåll järnväg ska säkerhetsbesiktningsmannen ha
kännedom om, särskilt för rutinen vid akuta fel.
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Dokumentet gäller för följande avsnitt i TDOK 2014:0240 version 3.0:
Kapitel i
TDOK
2014:0240

Beskrivning

2

Inledning

x

3

Omfattning

x

4

Definitioner och
förkortningar

x

5

Ansvar

x

6

Säkerhetsbesiktning

x

7

Spår

7.2.1

Oförstörande provning
(OFP)

x

7.5.4

Rörlig broskarv

x

8

Spårväxel

8.2.1

oförstörande provning
(OFP)

9

Bank

x

10

Skärning

x

11

Trumma

x

12

Bro

x

131

Tunnel

1

Anmärkning

Har
kännedom

Har
kunskap

”Utför” gäller allt utom 7.2.1 och
7.5.4, se nedan. 7.1 endast avser
manuellt uppmätt spårläge (inte
maskinellt uppmätt).

Utför

x

”Utför” gäller allt förutom 8.14
Växelvärme/ Staggropsvärme, för
8.2.1, se rad nedan.

x

x

I kap 13.2 Utrymningssäkerhet
ingår inte följande kontroller:
- Eventuell reservkrafts eller
UPS-matnings funktion vid
strömbortfall.
– Funktionskontroll av
tunnelradio.
– Funktionskontroll av
brandvattensystem.
– Kontroll av att ventiler på

Under en tidsperiod upp till sex månader efter dokumentets utgivning, kommer delar av kapitel
13 och 15 att föras in i behörigheten för säkerhetsbesiktningsman bana/el.
Kompletteringsutbildning via Trafikverkskolan planeras till hösten 2016.

x

4 (10)

KRAV
DokumentID

Dokumenttitel

Version

TDOK 2013:0195

Behörighet som besiktningsansvarig, utbildare
och besiktningsman Underhåll järnväg

3.0

Kapitel i
TDOK
2014:0240

Beskrivning

Anmärkning

Har
kännedom

Har
kunskap

Utför

brandposter går att öppna och
stänga samt är i rätt läge 2

TMALL 0170 Krav v 1.0

Ovanstående kontroller ska
genomföras av behörig personal
15

Bangårdssäkerhet

16

Plattform & lastkaj

17

Plattformsövergång

18

Spårspärr

x

19

Stoppbock

x

21

Teknikbyggnad

31

Balis-grupp

32

Plankorsning

33

Signal

34

Signalställverk &
Linjeblockeringssystem

35

Tavla

36

Detektor

Kap 36.2 Urspårningsslinga,
funktionstest ingår inte.

x

38

Fastighet

Kap 38.2.2 Brandlarm med
detektorer, ingår inte.

x

39

Hägnad

x

40

Snögalleri

x

41

Hjälpmedel och
referenser

2

Kap. 15.2.1 Brandsläckare pkt 611 ska utföras av person med
utbildning som uppfyller SS 3656
– ”Brand och räddning,
Handbrandsläckare, Underhåll och
omladdning.”
Kap 15.4 Brandvattensystem pkt 1
och 9 ska utföras av person/er med
kompetens enligt separat
instruktion för varje bangård.

x

x
Kap 16.5 Felindikering, ingår inte.

x

21.2 ingår inte
x
32.5 Felindikering, ingår inte.

x
x

Endast 34.2 Kontroll-låsnycklar
ingår.

x
x

x

Kontroll av att ventilen är öppning- och stängningsbar samt är i rätt läge utgår vid de tunnlar där
drift- och underhållsinstruktioner inte specificerar ”rätt läge” för ventilerna vid normal drift.
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Dokumentet omfattar inte:
Kapitel i TDOK
2014:0240

Beskrivning

14

Bangårds-/plattformsbelysning

20

Anläggningar för kraftförsörjning
av uppställda järnvägsfordon

22

Kontaktledning

23

Hjälpkraftledning

24

Fördelningsstation (50 Hz)

25

Kopplingscentral

26

Matarledning 30kV och 132 kV

27

Nätstation

28

Omformarstation

29

Sektioneringsstation

30

Transformatorstation 15 – 132 kV

37

Kabelanläggning

TMALL 0170 Krav v 1.0

3 Definitioner och förkortningar
Arthur

är Trafikverkets system för tilldelning konton för tjänster,
applikationer och system.

Behörighetstest

Test som avser att teoretiskt och/eller praktiskt kontrollera
kunskap och förmåga enligt detta dokument.

Behörighetsbevis

Handling utfärdas av Utbildare som visar att en person
godkänts efter behörighetstest och fullgjord praktik.

Besiktningsansvarig

Roll hos en spårentreprenör som har ett ansvar för att
organisationens säkerhetsbesiktningsmän uppfyller kraven i
detta dokument och att företaget utför uppgiften på avsett sätt.

Erfarenhet

Kombination av kunskaper, förståelse och utförande.

Föråldrad erfarenhet

Då erfarenheten inte använts på 3 år.

Ha kännedom om

Har översiktlig kunskap om ett sakområde eller ett arbetssätt.

Ha kunskap om

Ska kunna återge med viss förståelse vad fakta eller ett
arbetssätt avser. Sökande ska själv kunna beskriva ett
arbetssätt och förstå dess konsekvenser.

Spårentreprenör

Den som på uppdrag av infrastrukturförvaltaren bedriver
arbeten i järnvägsinfrastrukturen. Med spårentreprenör avses i
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föreskrifterna även infrastrukturförvaltare som utför arbete på
egen järnvägsinfrastruktur. Enligt TTJ kapitel 1 - Termer
Säkerhetsbesiktningsman Person som har kunskap och är godkänd vid behörighetstest
och har fullgjord praktik.
Utför

Den sökande utför en uppgift på rätt sätt från början till slut,
inklusive dokumentation.

Utbildare

Organisation som anordnar utbildning med behörighetstest.

4 Ansvar och organisation
Varje företag som utför säkerhetsbesiktning ska ha en besiktningsansvarig utsedd.
Företaget ska ge Trafikverket kontaktuppgifter för besiktningsansvarig.
Besiktningsansvarig håller kontakten med Trafikverket.
Trafikverket kommunicerar planer, ändringar i IT-stöd och regelverk till
besiktningsansvarig.
Besiktningsansvarig ansvarar tillsammans med ansvarig chef på företaget för att
besiktningspersonalen uppfyller kraven i kapitel 2 Omfattning.
Besiktningsansvarig ska ha behörighet som säkerhetsbesiktningsman.
Besiktningsansvarig ska ha befogenhet och ansvar för besiktningsarbetet inom företaget.
Besiktningsansvarig ska kunna stödja sin personal i frågor som är besvärliga,
svårbedömda etc.
Besiktningsansvarig ska vara fri från sådan påverkan som kan inverka negativt på detta
arbete.
Företaget som har personal som uppfyller behörighetskraven för att verka som
säkerhetsbesiktningsman ska ha en dokumenterad besiktningsorganisation med
namngivna personer.
Företaget ska ge Besiktningsansvarig tid att verka som Besiktningsansvarig.
Företaget ska ha dokumenterade rutiner och kontrollsystem för hantering av de åtgärder
som föreskrivs. Dessa ska kunna visas upp på begäran av Trafikverket.
Företaget ska ha rutiner så att personalen enkelt och säkert har tillgång till giltiga styrande
dokument.

TMALL 0170 Krav v 1.0

Personalen ska ta del av styrande dokument, följa utvecklingen inom behörighetsområdet
och vid behov skaffa information om detta.

5 Villkor för behörighetsprövning
Följande villkor ska vara uppfyllda för att få göra behörighetstest:
Personen ska ha flera års erfarenhet av praktiskt arbete i spår.
Personen ska kunna använda de hjälpmedel som behövs för besiktningen.
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Personen ska ha kunskap om tillämpliga lagar och författningar som:
•
•
•
•
•
•
•
•

TSFS 2015:34 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och
övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt
järnvägsföretag med säkerhetsintyg
TSFS 2015:77 Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik
Järnvägslagen (2004:519)
Järnvägsförordningen (2004:526)
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik
och arbeten på spår (JvSFS 2008:8)
Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg,
Trafikförordningen (1998:1276) (TrF)
Vägmärkesförordningen (2007:90)

Personen ska ha kunskap om relevanta delar i Trafikverkets säkerhetsordning.
Personen ska ha kunskap om relevanta delar av arbetarskyddsstyrelsens
författningssamling.
Personen ska uppfylla hälsofordringskraven enligt BV-FS 2000:4 inklusive de ändringar
gällande BV-FS 2000:4 som Transportstyrelsen slagit fast i TSFS 2013:50.
Personen ska ha god iakttagelseförmåga, ansvarskänsla och gott omdöme.
Personen ska kunna rapportera fel och anmärkningar på ett klart och entydigt sätt.
Personen ska ha integritet och insikt att avsäga sig uppdrag då så anses nödvändigt t.ex.
om kompetensen kan anses ha brister för en viss anläggningstyp.
Personen ska ha kompetens motsvarande kurserna BBUHBT ”Banteknik för
underhållspersonal/tekniker” samt BABSSÄ ”Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar”.
Personen ska kunna utföra förarbete inför besiktningen t.ex. ta fram besiktningsplan och
besiktningsunderlag t.ex. ur Bessy, Emil, Ebbot och OFP-felgrupp2.
Personen ska kunna utföra säkerhetsbesiktning inkluderande åtgärdsbedömning av ev.
besiktningsanmärkningar.
Personen ska kunna rapportera resultatet från säkerhetsbesiktningen.

6 Anmälan till behörighetstest
TMALL 0170 Krav v 1.0

Anmälan till behörighetstest görs hos Utbildaren. Trafikverket har lista över behöriga
utbildare.
Utbildaren ska tillhandahålla blankett för verifiering av att personalen uppfyller kraven i
kapitel 2 Omfattning.
Blanketten ska godkännas av besiktningsansvarig och sändas in av sökanden före varje
behörighetstest.
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7 Behörighetstest
Behörighetstestet ska bestå av teoretiska och av praktiska prov.
Vid förnyelse av behörighet ska Utbildaren kalla senast två månader innan befintlig
behörighet löper ut.
Vid underkänt behörighetstest har sökanden rätt att göra ett nytt behörighetstest inom 6
månader från test-tillfället.
Vid underkänt test även vid andra försöket, ska Besiktningsansvarig i samråd med
sökandens ansvarige chef och Utbildaren utarbeta lämpliga kompetenshöjande åtgärder
innan nytt test görs.
Inom en vecka efter avlagt prov ska Utbildaren meddela resultatet till personen och till
Besiktningsansvarig.
Utbildaren ska utfärda behörighetsbevis och sända detta i original till personen och en
kopia till Besiktningsansvarig.
Personen ska genomgå praktik som ska vara klar inom ett år från det att
behörighetsprovet gjordes.
Utbildaren ansvarar för att utfärdade behörigheter delges Trafikverket och att de finns i
Arthur.

8 Vidmakthållande av behörigheter
8.1

Giltighet och förnyelse av behörigheter

Behörigheten gäller inom av Trafikverket förvaltade järnvägsanläggningar under högst tre
år.
Säkerhetsbesiktningsman ska förnya behörigheten senast tredje året efter utfärdandet.
Förnyelse av behörighet inom angiven tid eller efter indragning av behörighet, sker
genom att göra ett nytt behörighetstest.
Nya och förändrade regler kan göra att behörigheterna ska omprövas inom treårsperioden.

8.2

Indragning av behörighet

TMALL 0170 Krav v 1.0

Behörigheten ska upphöra efter tre år eller vid underkänt behörighetsprov.
Behörigheten ska upphöra om personens erfarenhet är föråldrad.
Besiktningsansvarig ska bedöma om besiktningspersonalen inte längre uppfyller kraven i
detta dokument.
Behörigheten ska dras in om säkerhetsbesiktningsmannen
•
•
•

inte anses uppfylla kraven i kapitel 2 Omfattning
inte genomgår ny behörighetsprövning inom tre år
visar olämplighet i yrkesutövningen
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Besiktningsansvarig ska meddela indragen behörighet till Trafikverket.

8.3

Uppföljning av krav på behörigheter

En funktion i Arthur loggar när en månad återstår av gällande behörighet och sänder mail
till personen om förnyelse.
Uppföljning ska ske när en behörighet inte använts på tre år.

8.4

Påföljd

Behörigheten slopas om den inte använts på tre år.

9 Krav på Utbildare
Utbildare ska ha gedigen kunskap om innehållet i detta dokument och dess tillämpning.
Utbildare ska ha förmåga att förklara motiven till varför man besiktigar, vilka risker som
kan uppstå, kriterier för bedömning av allvarlighet etc.
Trafikverket ska minst en gång per år närvara vid en utbildning.
Trafikverket ska få del av kursutvärderingar från deltagare.
Trafikverket ska få del av underlag om andelen som inte blir godkända, andelen som
måste göra förnyat prov och Utbildarens analys om orsaken till detta.

10 Hjälpmedel
IT-stöden BIS, Emil, Ebbot, Bessy, Rufus, Arthur och Ofelia.
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Fastställd version
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Version 2.0
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Version 3.0
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Ändring

Helt omarbetat i ny
mall.
Ändrat så att
dokumentets
omfattning stämmer
överens med TDOK
2014:0240 kapitel.
Uppdaterat
tabell i
TDOK
avsnittet2014:0240
Omfattning.
ersätter
Lagt
tillBVF
att 807.2.
Tillägg
av
säkra ingår.
Teknikbyggnad
bangårdar erfarenhet
har gjorts
Föråldrad
samt
komplettering
av
ändrad till 3 år.
gällande lagkrav.
JTF ändrat till TTJ.
Kap 4 flera ändringar.
Lagt till TSFS.
Kap 8 lagt till om
uppföljning och
påföljd.
Kap 9 lagt till om krav
på utbildaren.
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