
 

 
1 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om arbetstid vid visst vägtransportarbete; 

beslutade den 24 maj 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och beslutar följande 
allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag för egenföre-
tagare i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete enligt lagen (2005:395) 
om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Föreskrifterna innehåller också 
allmänna råd om utformning av register över mobila arbetstagares och egen-
företagares arbetstid. 

2 § De beteckningar som används i föreskrifterna har samma betydelse som 
i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 
om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet. 

3 § Definitionen av arbetstid finns i artikel 3 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning 
för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter. 

Sammanlagd arbetstid 

4 § Den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare får uppgå till högst 
48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst sex 
månader, trots 12 § första stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-
transportarbete. 

5 § Den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare får överstiga 
60 timmar per vecka, trots 12 § andra stycket lagen (2005:395) om arbetstid 
vid visst vägtransportarbete. Undantaget gäller under förutsättning att den 
maximala veckoarbetstiden inklusive raster inte överstiger 84 timmar. 
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Nattarbete 

6 § En egenföretagare får vid nattarbete tillämpa en annan fyratimmarsperiod 
mellan klockan 00.00 och 07.00 än den som anges i 14 § lagen (2005:395) om 
arbetstid vid visst vägtransportarbete. 

7 § Egenföretagare omfattas inte av bestämmelserna om begränsning av 
arbetstiden vid nattarbete enligt 15 § första stycket lagen (2005:395) om 
arbetstid vid visst vägtransportarbete. 

Registrering av arbetstid 

Allmänna råd till 20 § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst 
vägtransportarbete 
Register över arbetstid bör innehålla 

1. datum och klockslag i timmar och minuter för arbetets början och 
slut, 

2. klockslag i timmar och minuter för rasternas början och slut, samt 
3. datum för frånvaro på grund av semesterledighet eller sjukdom. 
Register som endast utgår från aktiviteter på förarkort eller diagram-

blad kan behöva kompletteras med ytterligare uppgifter för att anses 
vara ett register över all arbetstid. Ett exempel på sådana uppgifter är 
arbetstid som avser undantagen körning enligt 2 kap. 2 § förordningen 
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Ett annat ex-
empel gäller arbete som utförs åt arbetsgivaren under dagar utan väg-
transportarbete. För sådant arbete bör uppgifter om total arbetstid samt 
klockslag i timmar och minuter för arbetsdagens början och slut regi-
streras. 

Register över arbetstid kan bestå av flera delregister. 
___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019. 
2. Genom författningen upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2013:76) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Hanna Garbergs 
 (Väg och järnväg) 
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