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Krav vid ledsagning inom TF:s pendeltågsdepåer 

Bakgrund 
I TF:s depåområde har det funnits en lucka inom de interna kraven för att 
ledsaga personer på spårområdet. Ett nytt stycke har därför tillkommit. 
Dessutom förtydligas att hälsokraven gäller arbete inom depåområdet och 
inte spårbeträdande. 
Resulterande förändringar i Tri Pendel redovisas i detta TriM. 
Tillagd text är markerad i blått. Borttagen text är genomstruken. 
 

1.5  Kunskapsfordringar 
• Tillsyningsman skall ha kunskap i tillämpliga delar enligt denna Tri,  
• Den som beträder spår i TF-depå skall ha behörighet enligt trafikver-

kets BASÄVISTA, eller motsvarande utbildning, innefattande anlägg-
ningsorientering och elsäkerhet. Dessutom krävs kännedom om kapitel 
1, 2, 3.1, 3.4, 3.5 samt 15 i denna trafiksäkerhetsinstruktion, 

• Den som ska utföra ledsagning i spårområdet inom depån ska uppfylla 
motsvarande krav för den som har behörighet att beträda spårområdet 
(enligt punkten ovan) samt ha mycket god kunskap om de lokala för-
hållanden som råder inom området och ha godkänts av verksamhets-
utövaren.  

 
1.6  Hälsokrav 

Infrastrukturförvaltaren TF:s hälsokrav för att utföra arbete inom depå-
område framgår av BV-FS 2000:4 med ändring i TSFS 2013:50 TSFS 
2019:112. För järnvägsföretag gäller hälsokrav enligt järnvägsföretagets 
säkerhetsstyrning. 
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1.7  Ledsagning i depå 
Person som inte uppfyller kraven i moment 1.5 får inte beträda spårom-
råde i depå utan ledsagare. Vid förflyttning på spårområde avgör ledsaga-
ren gruppens storlek med hänsyn till rådande förhållanden samt om det 
kan komma att erfordras ytterligare ledsagare. Innan spårområdet bet-
räds ska ledsagaren ge en grundläggande säkerhetsinformation till de som 
ska beträda spåret om bl.a. hur utrymning av spår ska ske och peka ut de-
taljer som är säkerhetskritiska i den aktuella depån. 
 

 
Hans Höwitz 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 
 


