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Definitioner   
Detta dokument innehåller regler för förarbevis och kompletterande intyg för Kalmar Veterantåg. 
Dokumentet baseras på  

• Lagen (2011:725) om behörighet för lokförare 
• Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:58 ändrat genom TSFS 2113:51 

Förarbehörighet 
För att få framföra järnvägsfordon inom Kalmar Veterantågs verksamhet krävs enligt lagen 2011:725 
om behörighet för lokförare att personen i fråga har ett giltigt förarbevis. Förarbevis utfärdas i 
Sverige av Transportstyrelsen. Sedan förarbevis erhållits ska en kopia av detta lämnas till Kalmar 
Veterantåg för utfärdande av kompletterande intyg.  

Kompletterande intyg 
Det kompletterande intyget innehåller bland annat uppgifter om 

• Vilken järnvägsinfrastruktur det kompletterande intyget gäller för 
• Vilka fordonsutbildningar innehavaren har rätt att framföra 
• Att innehavaren har genomgått utbildning i Kalmar Veterantågs säkerhetssystem 

 
Det kompletterande intyget ska tillsammans med förarbevis medföras vid tjänstgöring. Ett 
kompletterande intyg gäller endast i den verksamhet där det kompletterande intyget utfärdats.  

Uppdatering, omprövning och förnyelse  
Kompletterande intyg uppdateras/förnyas när det har gått ut eller när ett tillägg görs ex flera 
loktyper. Intyget kan omprövas vid förändrade förhållanden för föraren.  
 
Verksamhetsansvarig för säkerhet ansvarar för att kompletterande intyg utfärdas och avgör om det 
ska vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Innan kompletterande intyg utfärdas ska den 
verksamhetsansvarige för säkerhet kontrollera 

• Att föraren har giltigt förarbevis 
• Att föraren har tillräckliga kunskaper för den verksamhet som avses, vilket ska styrkas med 

utbildningsintyg eller motsvarande dokumentation 
• Att föraren är utbildad i Kalmar Veterantågs säkerhetsstyrningssystem 
• Att föraren har fyllt i en giltig självdeklaration angående regelbunden tjänsteutövning 

 
Anm: Kompletterande intyg för den verksamhetsansvarige för säkerhet, i de fall då det krävs, 
utfärdas av föreningens ordförande efter beslut av styrelsen. 
 
Ett register över utfärdade intyg ska finnas och hållas uppdaterad av verksamhetsansvarig för 
säkerhet. Om Kalmar Veterantåg upphör som järnvägsföretag ska samtliga kompletterande intyg 
återkallas.  

Utbildning, kontroll av kunskaper 
Kalmar Veterantåg kan även om ett förarbevis finns utfärdat i särskilda fall ställa krav på ytterligare 
prov, utbildning eller undersökning för att ett kompletterande intyg ska kunna utfärdas enligt §10 
TSFS 2011:58.  
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Återkallande av kompletterande intyg 
Det kompletterande intyget återkallas i samband med att föraren avslutar sin tjänstgöring i 
föreningen. Kompletterande intyg ska återkallas: 

• Om förarens engagemang i Kalmar Veterantåg avslutas 
• Om föraren inte längre uppfyller kraven för kompletterande intyg 
• Om föraren inte genomgår de kompletteringsutbildningar som krävs.  

 
En förare som inte längre uppfyller hälsokraven i KVF 201 ska själv meddela den 
verksamhetsansvarige för säkerhet varefter det kompletterande intyget ska återkallas.  
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