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Transportstyrelsens föreskrifter 
om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med 
järnvägsfordon och för arbeten i 
järnvägsinfrastrukturen; 

beslutade den 11 juni 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 § och 2 kap. 
1 § järnvägsförordningen (2004:526). 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av infrastrukturförvaltare och järnvägs-
företag vid framtagandet av övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § 
järnvägslagen (2004:519).  

2 § Ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526) och kom-
missionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av 
beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avse-
ende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska 
unionen.  

Dessutom används följande definition: 

riskhantering systematisk användning av strategier, förfaranden och 
metoder för att identifiera, analysera, utvärdera och 
kontrollera risker 

Infrastrukturförvaltare 

3 § En infrastrukturförvaltare ska  

1. fastställa vilka typer av rörelser med järnvägsfordon och vilka typer av 
arbeten som får förekomma på dess infrastruktur, 

2. fastställa vilka typer av rörelser med järnvägsfordon och vilka typer av 
arbeten i infrastrukturen som ingår i den egna verksamheten, 

3. fastställa innebörden av de tavlor, skyltar, märken och signaler som an-
vänds för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i infrastrukturen, samt 

4. förklara innebörden av de verksamhetsspecifika termer som gäller för 
rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i infrastrukturen. 
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Järnvägsföretag 

4 § Ett järnvägsföretag ska fastställa  
1. vilka typer av rörelser med järnvägsfordon och vilka typer av arbeten i 

infrastrukturen som ingår i den egna verksamheten, och 
2. vilka verksamhetsspecifika signaler som gäller vid rörelser med järnvägs-

fordon och vid arbeten i infrastrukturen. 

5 § Järnvägsföretaget ska fastställa de verksamhetsspecifika termer som 
gäller vid andra typer av rörelser med järnvägsfordon än tåg och vid arbeten 
i infrastrukturen.  

Järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska även fastställa 
verksamhetsspecifika termer för tåg. 

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag 

6 § Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska riskhantera minst följ-
ande för andra typer av rörelser med järnvägsfordon än tåg och för arbete i 
infrastrukturen: 

1. Olika hastigheter och rörelseformer samt övriga förhållanden.  
2. Sådant arbete i järnvägsinfrastrukturen som har konsekvenser för trafik-

säkerheten. 
3. Bromsens funktion och bromsförmåga.  
4. Passage över plankorsningar. 
5. Fel på järnvägsinfrastrukturen. 
6. Fel på järnvägsfordon. 
7. Järnvägsfordon som blir stående på olämplig plats.  
Endast de rörelser med järnvägsfordon och de arbeten i infrastrukturen 

vilka har fastställts i den egna verksamheten behöver riskhanteras. 
För järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd och för infra-

strukturförvaltare av sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § järnvägs-
lagen (2004:519), gäller kraven i första och andra stycket även tåg. 

Undantag från föreskrifterna 

7 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. 
___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 15 juli 2019.  
2. Genom författningen upphävs Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 

2008:8) om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten 
på spår. 

 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Tomas Sonesson 
 Väg och järnväg 
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