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Viktig Informasjon til førere med sertifikat utstedt av Jernbaneverket,
samt ledere med personalansvar for førere.
Vi har nå fått mange tilfeller med førere som ikke har fått fornyet
helsegodkjenningen i henhold til førerforskriften. Dette medfører at førerbevis og
sertifikat ikke lenger er gyldige!
Førerforskriften har nå vært virksom i ett år. Det er sendt ut mye informasjon om
denne, men tilbakemeldinger gjør at vi finner det nødvendig å gå ut med følgende
informasjon:
1) Førerbevis utstedes av Statens Jernbanetilsyn (SJT) på bakgrunn av
grunnkompetanse og godkjent helsestatus. Det er verdt å legge merke til at
Førerbeviset er et anliggende mellom den enkelte fører og SJT. Således vil ikke
arbeidsgiver (Jernbaneverket) ha adgang til detaljer i informasjon tilknyttet
førerbeviset, eksempelvis helsegodkjenning. Dette betyr at den enkelte fører må
forsikre seg om at helsegodkjenningen til enhver tid opprettholdes. Dette er en
forskjell fra tidligere da godkjent helse ble fulgt opp av arbeidsgiver gjennom BHT. Vi
minner om kravene:
a. Alder under 55 år: Periodisk helseundersøkelse hos godkjent lege hvert 3. år.
b. Alder over 55 år: Periodisk helseundersøkelse hos godkjent lege hvert år.
c. Lege kan beslutte frister innenfor dette i enkelttilfeller.
d. Sykefravær over 30 dager må meldes spesielt da det kan medføre krav om ekstra
undersøkelse.
Mange førere er også Hovedsikkerhetsvakter. Det er viktig å være klar
over at helsegodkjenning som HSV ikke vil være gyldig som fører.
(godkjennelse som fører dekker derimot krav til HSV). Det er viktig å være
tydelig på hva slags undersøkelse man bestiller og gjennomfører. (Bare
leger godkjent av Statens Jernbanetilsyn, kan gi helseattest for førere.)
2) Sertifikat utstedes av virksomhetene (i dette tilfellet Jernbaneverket) på bakgrunn
av førerbevis, gyldig trafikksikkerhet, materiellkunnskap og infrastrukturkompetanse.
Jernbaneverket vil få melding fra SJT kun i tilfelle førerbeviset ikke lenger er gyldig.
3) Transport understreker på nytt at både førerbevis og sertifikat alltid skal
medbringes under fremføring.
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Dersom du som fører vet eller er usikker på om du har vært til helsekontroll etter
29.10.2011, les dette: http://www.sjt.no/no/Nyheter/Har-du-gyldig-helseattest-somlokforer/
Transport vil ta initiativ til å gjennomgå instrukser og rutiner innen dette feltet for om
mulig å finne forenklinger eller forbedringer.. Spørsmål kan rettes pr e-post til
forerkompetanse@jbv.no eller til drops@jbv.n0
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