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Läkarutlåtande - övrig personal i
spårbunden trafik
Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt
Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd
(BV-FS 2000:4, ändrade genom TSFS 2013:50).
Blanketten ska skickas till arbetsgivaren.
Personuppgifter
Namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Arbetsuppgifter

Beställare
Företag

Ansvarig arbetsledare

Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Anledning till undersökningen: (t.ex. periodisk undersökning, nyanställning, inblandning i tillbud/olycka)

Undersökningens resultat i trafiksäkerhetsuppdraget (se upplysningar sidan 2)
Den undersökte uppfyller hälsokraven enligt BV-FS 2000:4, senast ändrad genom TSFS 2013:50 för att utföra arbetsuppgifter enligt:

Ja

1§1

1§2

1§3

1§4

Ja, uppfyller villkoren i gällande beslut om undantag
och övriga hälsokrav, får tjänstgöra

1§1

1§2

1§3

1§4

Nej

1§1

1§2

1§3

1§4

Om du som intygsskrivande läkare inte vet om det finns ett gällande beslut om undantag kan du kontakta
Transportstyrelsen på 0771-503 503.
Vilka sjukdomar eller funktionsbegränsningar påverkar tjänstbarheten?
Transportstyrelsen har beviljat undantag t.o.m.
p.g.a:

Förbehåll och ställningstaganden
Ska i tjänsten bära

glasögon

kontaktlinser

hörapparat

Övriga kommentarer

TSJ7020, v03.00, 2018-05-25

Tidigarelagd periodisk hälsoundersökning senast den:

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
vag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74
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Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Underskrift av läkare
Datum

Namnförtydligande

Läkarens underskrift

Adress

Telefonnummer

Jag har tagit del av angivna förbehåll och ställningstaganden och förbinder mig att följa dem
Datum

Namnförtydligande

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Den sökandes underskrift

Den som inte uppfyller kraven enligt BV-FS 2000:4, ändrade genom TSFS 2013:50, kan ansöka om undantag
på blanketten Ansökan om undantag – övrig personal i spårbunden trafik, hos Transportstyrelsen.

Upplysningar
Förtydligande gällande arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerhetsuppdraget
Med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten avses i dessa föreskrifter BV-FS 2000:4, ändrade genom
TSFS 2013:50) 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 säkerhetsbestämmelser om bedrivande av
trafik och arbeten på spår (trafiksäkerhetsinstruktion).
Allmänna råd
Exempel på personal enligt 2 är tågklarerare, tågledare och huvudtillsyningsman. Exempel på personal enligt 3
är besiktningsman och signalsäkerhetskontrollant. Exempel på personal enligt 4 är ombordansvarig,
avgångssignalerare, signalvarnare, trafikbiträde, tillsyningsman vid spärrfärd, växling eller arbete på spår.

