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AlI  personal  med  behörighet  enligt  Tri  Spv

Ändring  i SL  Tri  Bilaga  I  och  I  a Personalföreskrifter

Bakgrund

I samband med att Transportstyrelsen  utkommer  med nya hälsoföreskrifter  TSFS 2019:112  och
TSFS 2019:113  ändras även TF:s trafiksäkerhetsinstruktioner  (Tri),  bilaga s och bilaga ia.

Ny  eller  ändrad  text  är  markerat  i blått

Bilaga  1.  Pprcnnq1förc,"la'ittcr  för  personal  med  fökerhetstjänst

H"1r'nn'nr1m'r;'ikning  och  periodisk  kontroll

3. Den som skall påbörja eller utbildas för säkerhetstjänst, skall  hälsoundersökas  genom  FIÅK
försorg  och  härvid  förklarats  medicinskt  lämplig.  Vid  hälsoundersökningen  skall  drogtest  ge-

nomföras.  Vid  utbildningens  början  får  undersölaiingen  inte  vara  äldre  än 6 månader.  Efter  av-

brott  i säkerhetstjänst  ett  år  eller  mer  skall  ny  undersökning  göras.

Personali  säkerhetstjänst  skall  genomgå  periodisk  hälsoundersökning  enligt

Transportstyrelsens  föreskrifter:

vart femte år till  och med dagen före 4i-årsdagen,
vart tredje år från och med 4i-årsdagen  till  och med 6z-årsdagen,
varje  år efter  6x-årsdagen.

När 4i-årsdagen respektive 6x-årsdagen infaller  mellan två undersökningar  skall nästa under-
sökning göras senast fem respelctive tre år efter den föregående, men senast tre år efter 4i-års-
dagen  respektive  senast  ett  år efter  6p-årsdagen.

4. Personal i säkerhetstjänst  skall uppfylla  de i Transportstyrelsens  föreskrifter  uppställda  kra-
ven  på hälsotillstånd.

Bilaga  ia.  Personalföreskt'tter  för  spårbehörighet

Tillägg  i mom  io

Personal  med  spårbehörighet  är  skyldig  att  till  egen  arbetsledning  genast  anmäla  sådan  omstän-

dighet  som  kan  påverka  den  egna  förmågan  att  utföra  arbetsuppgifter  som  kräver  spårbehörig-

het. Arbetsledningen  skall samråda med säkerhetsutredare/FLAK  före fortsatt  tlanstgoring  pa
spårområdet.
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Hälsokrav  för  spårbehörighet

ri.  För  spårbehörighet  erfordras  godkänd  läkarundersökning,  utförd  eller  godkänd  av FLÄK  el-

ler  annan  av CSAK  godkänd  läkare.  Undersökningen  får  inte  vara  äIdre  än  6 månader  vid  utbild-

ningens  början.

Befattningshavaren  skall  ha  befunnits  fri  från  sådana  sjukdomar  eller  kroppsfel  som  kan  inverka

på  personens  förmåga  att  säkert  vistas  inom  spårområde.

Det  är  förbjudet  att  använda  eller  uppträda  påverkad  av  alkohol  eller  annat  berusningsmedel

under  tjänstgöring.  Person  som  påträffas  påverkad  skall  avstängas  från  sådan  tjänst,  där  spårbe-

hörighet  krävs.

8pårbehörighet  får  inte  tilldelas  person  som  på  grundad  anledning  kan  misstänkas  missbruka

alkohol  eller  bruka  narkotika  eller  annat  berusningsmedel.

Förnyad  hälsoundersökning  skall  företas  före  eventuell  övergång  till  säkerhetstjänst  samt  då  an-

ledning  finns  för  arbetsledning  eller  FLAK  att  anta  att  befattningshavaren  inte  uppfyller  hälso-

fordringarna.

Förnyad  hälsoundersökning  ska  därefter  göras

- vart femte år till  och med dagen före 4i-årsdagen,
- vart tredje år från och med 4i-årsdagen  till  och med 6x-årsdagen,
- varje  år  efter  6z-årsdagen.

När 4i-årsdagen  respektive 6a-årsdagen infaller  mellan två undersökningar  skall nästa under-

sökning göras senast fem respektive tre år efter den föregående, men senast tre år efter 4i-års-
dagen  respektive  senast  ett  år  efter  6:z-årsdagen.

Hindrande  sjukdomar,  syn-  och  hörselkrav  m  m

12.  I särskilda  bestämmelser  från  TF  anges  vilka  sjukdomar  och  tillstånd  som  utgör  hinder  för

spårbehörighet  samt  vilka  närmare  krav  som  i övrigt  gäller.

13-14.  Reservnummer

Lars  H  csson

Säkerh  r

Trafildörvaltningen
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