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 1  DOKUMENTINFORMATION 

 1.1  Syfte 

Syftet med dokumentet är att internt sprida kännedom om de lagar och föreskrifter som styr Museiföreningen 
Munkedals Jernvägs verksamhet. 

 1.2  Utgivning och ändring 

Styrelsen ansvarar för att ny utgåva av detta dokument ges ut efter ändringar. Vid ändring av dokumentet 
skall en ny version utges. 

 1.2.1  Versionshistorik 

2014-08-30: utgåva 1 
2016-07-01: utgåva 2 
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 2  LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM BERÖR MFMJ:S VERKSAMHET 
 

Dokumentets namn Beteckning 

Järnvägslagen  SFS 2004:519  

Järnvägsförordningen  SFS 2004:526  

Lag om undersökning av olyckor  SFS 1990:712  

Förordning om undersökning av olyckor  SFS 1990:717  

Lag om transport av farligt gods  SFS 2006:263  

Förordning om transport av farligt gods  SFS 2006:311  

Föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg  BVFS 1997:4  

Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter 
av betydelse för trafiksäkerheten.  

BV-FS 2000:3  

Föreskrifter om ändring Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för 
personal med arbetsuppgifter för trafiksäkerheten.  

BV-FS 2002:1  

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är 
järnvägsinfrastruktur (för kännedom)  

JvSFS 2005:2  

Allmänna råd om tillämpningen av järnvägslagen  JvSFS 2005:3  

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga 
säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag (Föreskriften gäller till 2018 genom 
TSFS 2015:34 -dispensregel)  

JvSFS 2007:1  

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet  JvSFS 2007:3  

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om registrering och 
märkning av järnvägsfordon. 

JvSFS 2007:7 

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller 
trafik och arbeten på spår 

JvSFS 2008:8 

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem inom järnväg m.m. TSFS 2010:116 

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycks-och säkerhetsrapportering för järnväg.  TSFS 2011:86  

Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av 
fordon.  

TSFS 2012:33  
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Järnvägsinspektionens föreskrifter om besiktning och underhåll av spåranläggning.  TSFS 2013:45  

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för 
personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.  
(justerad i TSFS 2013:50)  

BV-FS 2000:4 (TSFS 
2013:50)  

TS föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet  TSFS 2013:69  

Föreskrift om nationellt trafiksäkerhetstillstånd  TSFS 2015:33  

Föreskrift om säkerhetsstyrningssystem för infrastrukturförvaltare med 
säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.  

TSFS 2015:34  

Föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet  TSFS 2015:35  

 

Under perioden 1 juli 2015 till 31 december 2018 måste de järnvägsföretag som idag 
har ett särskilt tillstånd till Transportstyrelsen ansöka om antingen ett nationellt 
trafiksäkerhetstillstånd, eller licens och säkerhetsintyg del A och del B. Vilket tillstånd 
som krävs beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

För kontroll av riktighet och tillämpning se Transportstyrelsens hemsida: 
www.transportstyrelsen.se/regler/regler-for-jarnvag/ 


