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Mottagare 
Föreningen Sveriges 
Järnvägsentreprenörer 
Trafikverksskolan 
Av Trafikverket godkända 
fortbildningslärare 

Kopia till 
[Kopia till]

 

Möjlighet till alternativt genomförande av 
fortbildning av tillträdes- och 
trafiksäkerhetsfunktioner  

 – Verksgemensamt beslut 

Beslut 
Trafikverket beslutar att möjliggöra alternativt genomförande av fortbildning 
för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner enligt TDOK 2014:0230, enligt 
nedan angivna villkor. 

Villkor 
Utbildningsföretag/utbildare ska beskriva vilken lösning som används för att 
säkerställa att rätt person genomgår fortbildning och genomför prov, på 
motsvarande sätt som vid traditionell lärarledd klassrumsundervisning.  

Beskrivningen ska skickas på e-post till maria.hedqvist@trafikverket.se. 

I de fall Trafikverket finner att utbildningsföretagets/utbildarens beskrivning 
är ofullständig/otillräcklig kommer Trafikverket att begära kompletteringar. 
Den beskrivna lösningen får då inte användas förrän utbildningsföretaget/ 
utbildaren justerat/förtydligat och kommunicerat lösningen med 
Trafikverket. Vid godkännande skickar Trafikverket över en epost med 
godkännandet till utbildaren/organisationen som ska sparas. 

Beslutet gäller till och med 31 maj 2022. 

Bakgrund 
Traditionellt sett genomförs fortbildning för tillträdes- och 
trafiksäkerhetsfunktioner som lärarledd ”klassrumsundervisning”. Genom 
denna metod har läraren bland annat kontroll över deltagarnas identitet vid 
provsituationer. Med anledning av Covid 19-viruset och dess effekter med 
inställda resor, möten och utbildningar, har entreprenörer, utbildningsföretag 
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och fortbildare uttryckt behov av att kunna genomföra fortbildningarna och 
prov på annat sätt.  

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Handläggare för detta ärende är Maria Hedqvist, Plkvtj.  

Sakgranskning har skett från Sheila Höglund, HRk, och Peter Gustavsson, 
HRk. 

Kommunikation 
Detta beslut distribueras till samtliga godkända lärare, Föreningen Sveriges 
Järnvägsentreprenörer och Trafikverksskolan.  

Verksamhetsområde Underhåll, Verksamhetsområde Investering samt 
Verksamhetsområde Stora Projekt får för kännedom via sina 
verksamhetsbrevlådor.  

Information läggs ut på externa hemsidan 

 

 

 

------------------------------------------------ 
Tobias Lindberg, cPlkvtj 

 

 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter 
från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. 
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