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Lag om transportservice (320/2017) II avd. 8 kap. 1 § 3 mom., 2 § 5 mom., 3 § 4 mom. och 

6 § 3 mom. 

Genomförd EU-lagstiftning: 

Kommissionens beslut (2011/765/EU) om kriterier för erkännande av utbildningsanstalter 

som deltar i utbildning av lokförare, om kriterier för erkännande av examinatorer av lokfö-

rare och om kriterier för anordnande av prov i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2007/59/EG; EUT L 314, 29.11.2011, s. 36 

Ändringsuppgifter: 

Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrift  

Utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppdrag i järnvägssystem 

(TRAFI/205384/03.04.02.00/2016). 
 

Kriterier för godkännande av läroanstalter och examinatorer och om 
kriterier för anordnande av prov inom järnvägstrafiken 
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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Denna föreskrift tillämpas på kriterierna för godkännande av de läroanstalter och examinatorer 

samt på anordnande av de prov som avses i II avd. 8 kap. i lagen om transportservice 

(320/2017). 

 

2 DEFINITIONER 

 

I denna föreskrift avses med 

 

a) sökande en enhet eller enskild person som grundat ett företag eller en sammanslutning 

som ansöker om godkännande att erbjuda utbildning enligt II avd. 8 kap. 3 § i lagen 

om transportservice, inklusive en enskild person som ansöker om godkännande som 

examinator enligt II avd. 8 kap. 6 § i lagen om transportservice, 
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b) utbildare en person med de kvalifikationer och den kompetens som behövs för att för-

bereda, organisera och genomföra utbildningskurser, 

 

c) examinator en person med relevanta kvalifikationer och relevant kompetens, som god-

känts för att genomföra och poängsätta prov, 

 

d) prov ett förfarande för att kontrollera kompetens på ett eller flera sätt, exempelvis ge-

nom skriftliga, muntliga eller praktiska prov, 

 

e) godkännande ett beslut utfärdat av Trafiksäkerhetsverket om kvalifikationerna hos en 

person eller en enhet i fråga om att undervisa eller genomföra prov. 

 

 

3 KRAV PÅ LÄROANSTALTER 

 

3.1 Oberoende och opartiskhet 

 

Läroanstalter ska erbjuda alla deltagare utbildning på ett opartiskt sätt. 

 

Framför allt när en läroanstalt utbildar både personer som är anställda av det företag eller den 

sammanslutning som äger läroanstalten och andra personer, ska utbildningen ske oberoende 

från det företaget och vara opartisk för alla deltagare. Läroanstalterna ska tillämpa samma 

regler för personer som är anställda av det företag eller den sammanslutning som äger läroan-

stalten och för andra personer.  

 

3.2 Kompetenskrav 

 

En sökande ska uppvisa teknisk och operativ kompetens och vara lämplig i fråga om att an-

ordna utbildningskurser som är avpassade efter utbildningsbehovet. Den ska förfoga över 

fullgod personal och utrustning och bedriva sin verksamhet i en miljö som är lämplig för ut-

bildning som syftar till att förbereda förare för prov för att erhålla eller bibehålla förarbevis och 

kompletterande intyg. 

 

De sökande ska uppfylla följande krav: 

 

a) De ska ha en effektiv ledningsstruktur och tillräcklig personal med tillfredsställande 

kvalifikationer och erfarenhet för att tillhandahålla utbildning enligt kraven. 

 

b) De ska ha nödvändig personal, utrustning och nödvändiga lokaler som är lämpliga för 

den utbildning som erbjuds och uppskattat antal elever. 

 

c) De ska se till att den praktiska utbildningen genomförs av utbildare som både innehar 

ett giltigt förarbevis och ett giltigt kompletterande intyg för samma eller en liknande typ 

av bannät eller rullande materiel, och som har minst tre års yrkesmässig erfarenhet av 

att köra tåg. Om utbildaren saknar giltigt kompletterande intyg för bannätet eller den 

rullande materielen, ska en förare som innehar kompletterande intyg för det bannätet 

eller den rullande materielen närvara i styrhytten i enlighet med II avd. 7 kap. 14 § 1 

mom. 5 punkten i lagen om transportservice. 

 

d) De ska beskriva vilken metod de avser att använda för att garantera innehåll, organi-

sation och längd för utbildningskurser, utbildnings- och kompetensplaner.  

 

e) De ska se till att det finns redovisningssystem för utbildningen, inklusive information 

om deltagare, utbildare samt antalet kurser och deras syften. 
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f) De ska se till att det finns ett kvalitetsstyrningssystem, eller motsvarande, för att kon-

trollera att man efterlever de system och metoder som ska garantera att utbildningen 

uppfyller kraven och att dessa system och metoder är adekvata. 

 

g) De ska tillhandahålla kompetent ledning, fortbildning och åtgärder så att utbildarnas yr-

kesskicklighet upprätthålls. 

 

h) De ska visa vilka rutiner man har för att hålla utbildningsmetoder, -verktyg och  

-utrustning uppdaterade, exempelvis kurslitteratur, utbildningsprogramvara, dokument 

som tillhandahålls av bannätsförvaltaren, såsom litteratur om trafikregler, signaler eller 

säkerhetssystem. 

 

3.3 Nya eller nyligen utrustade linjer och nyligen införd rullande materiel 

 

En läroanstalt får anordna praktisk utbildning som undantag från punkt 3.2 c om det inte finns 

någon utbildare med ett kompletterande intyg som täcker nya eller nyligen utrustade linjer 

eller ny rullande materiel. 

 

Undantaget får endast användas om läroanstalten inlämnar en redogörelse till Trafiksäkerhets-

verket om alternativa åtgärder genom vilka den försäkrar sig om utbildarens kompetens. I 

redogörelsen ska läroanstalten beskriva enligt vilken tidtabell och enligt vilken plan den försät-

ter sin verksamhet i ett sådant skick att den motsvarar kraven i punkt 3.2 c. 

 

 

4 KRAV PÅ EXAMINATORER 

 

4.1 Oberoende och opartiskhet 

 

De sökande ska bekräfta att de kommer att utföra proven på ett opartiskt och icke-

diskriminerande sätt, utan press eller incitament som skulle kunna påverka bedömningen av 

provresultaten eller provens genomförande. 

 

Varje sökande ska till sin till Trafiksäkerhetsverket riktade ansökan foga en av sökanden un-

dertecknad försäkran om detta.  

 

4.2 Kompetenskrav 

 

1) De sökande ska ha kompetens och erfarenhet i fråga om det område som provet omfat-

tar. Erfarenheten ska komma från minst fyra års praktisk erfarenhet inom en period 

som ligger högst fem år före ansökningsdatum. 

 

Yrkeserfarenheten får omfatta perioder som chef för förare som innehar ett giltigt för-

arbevis och kompletterande intyg eller som utbildare för utbildning som är relevant för 

den inlämnade ansökan. 

 

2) I fråga om praktiska prov ombord på tåg måste den sökande inneha både ett giltigt 

förarbevis och ett giltigt kompletterande intyg som omfattar samma eller en liknande 

typ av bannät eller rullande materiel. Om examinatorn saknar giltigt kompletterande in-

tyg för det bannät eller den rullande materiel som provet omfattar ska en förare som 

innehar kompletterande intyg för det bannätet eller den rullande materielen vara närva-

rande i styrhytten i enlighet med II avd. 7 kap. 14 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 

transportservice.  
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Den sökande ska ha minst fyra års yrkesmässig erfarenhet av att köra tåg från en pe-

riod som ligger högst fem år före ansökningsdatum. Den sökandes kunskaper måste 

vara aktuella vid tidpunkten för ansökan. 

 

3) Dessutom ska de sökande uppfylla följande kriterier: 

 

a) De ska kunna förstå och tala det språk som används vid provet motsvarande mini-

minivå B2 enligt Gemensam europeisk referensram för språk1 fastställd av Euro-

parådet. 

 

b) De ska ha de färdigheter och den pedagogiska skicklighet som krävs för att genom-

föra prov och ha goda kunskaper om relevanta provmetoder och provdokument. 

 

c) De ska visa hur de tänker bibehålla sin kompetens på de områden som proven om-

fattar. 

 

d) De ska känna till behörighetssystemet för förare. 

 

 

5 ANORDNANDE AV PROV 

 

5.1 Gemensamma kriterier för anordnande av prov 

 

Prov för att bedöma förares kompetens i enlighet med II avd. 8 kap. 2 § i lagen om transport-

service ska uppfylla följande kriterier: 

 

a) Om provet leds av två eller fler personer, ska åtminstone provledaren vara godkänd 

examinator. 

 

b) Om provet rör den praktiska delen av förarens kompetensområde, ska examinatorn in-

neha både giltigt förarbevis och inneha ett kompletterande intyg som omfattar samma 

eller en liknande typ av bannät eller rullande materiel. Om examinatorn saknar giltigt 

kompletterande intyg för det bannät eller den rullande materiel som provet omfattar 

ska en förare som innehar kompletterande intyg för det bannätet eller den rullande ma-

terielen vara närvarande i styrhytten i enlighet med II avd. 7 kap. 14 § 1 mom. 5 punk-

ten i lagen om transportservice. 

 

c) Proven ska genomföras på ett öppet sätt och ska vara så länge att alla relevanta områ-

den i II avd. 8 kap. 1 § i lagen om transportservice täcks, vilket ska bekräftas med till-

räcklig dokumentation. 

 

d) Om den examinator som deltar i provet har undervisat föraren eller förareleven inom 

det område som provet omfattar, ska en andra examinator, som inte deltagit i under-

visningen, utföra provet. 

 

e) Ett prov ska förberedas extra noggrant när det gäller provfrågornas konfidentialitet. 

 

 

 

_______________________________ 

 
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001. 

(Cambridge University Press, engelsk version ISBN 0-521-00531-0). Tillgänglig även på webbplatsen 
för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr 

http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr
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5.2 Nya eller nyligen utrustade linjer och nyligen införd rullande materiel 

 

En examinator får utföra prov som undantag från punkt 4.2 underpunkt 2 om järnvägsoperatö-

ren inte har en enda examinator med ett kompletterande intyg som täcker nya eller nyligen 

utrustade linjer eller ny rullande materiel. 

 

Undantaget kan utnyttjas endast om järnvägsoperatören inlämnar en redogörelse till Trafiksä-

kerhetsverket om alternativa åtgärder genom vilka den försäkrar sig om examinatorns kompe-

tens. I redogörelsen ska järnvägsoperatören även beskriva enligt vilken tidtabell och enligt 

vilken plan den försätter sin verksamhet i ett sådant skick att den motsvarar kraven i punkt 

4.2 underpunkt 2. 
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