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Järnvägsstyrelsens föreskrifter 

om godkännande av delsystem inom 

järnväg m.m. 

beslutade den 28 februari 2006 

Järnvägsstyrelsen föreskriver
1
 med stöd av 7 och 8 §§ förordningen 

(1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt 1 kap. 2 § och  

2 kap. 15 § järnvägsförordningen (2004:526) följande. 

 

1 kap. Allmänna regler 
 

Tillämpningsområde 

 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om godkännandeförfar- 

andet för nya, ombyggda och moderniserade delsystem. Föreskrifterna 

innehåller även bestämmelser om hur man ansöker om undantag från 

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD). 

 

2 §  Bestämmelserna i 2 och 5 kap. gäller även för nya eller väsentligt 

ombyggda spåranläggningar och fordon inom tunnelbana och spårväg. 

   

Godkännande av delsystem inom järnväg 

 

3 §  Ansökan om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD, som 

trätt i kraft, och som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats 

efter utgången av juni 2004 skall göras i enlighet med 4 kap. 

   Ansökan om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD och som 

projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats före utgången av juni 

2004, eller innan en TSD har trätt i kraft, skall göras i enlighet med 5 kap. 

   Andra stycket gäller även delsystem som inte är reglerade av TSD, oavsett 

när projektering, byggnation, ombyggnad eller modernisering påbörjats. 

 

 

 

 
1
 Jfr Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6, 

Celex 31996L0048) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 

19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för 

konventionella tåg (EGT L 110, 20.4.2001, s. 1, Celex 32001L0016). 
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Godkännande vid modernisering och ombyggnad  

 

4 §  När modernisering eller ombyggnad som har säkerhetspåverkan avses 

göras på ett redan godkänt delsystem skall en beskrivning av detta samt en 

riskanalys lämnas in till Järnvägsstyrelsen. Järnvägsstyrelsen begär därefter 

in det kompletterande underlag som krävs för godkännande. 

   Vad som i första stycket sägs om moderniserade och ombyggda delsystem 

äger motsvarande tillämpning för väsentligt ombyggda spåranläggningar 

och fordon inom tunnelbana och spårväg. 

 

Förenklat godkännandeförfarande för fordon 

 

5 §  En ansökan om godkännande handläggs med ett förenklat godkänn- 

andeförfarande om Järnvägsstyrelsen vid ett tidigare tillfälle har godkänt 

andra serietillverkade järnvägsfordon av samma tekniska utförande. 

Ansökan skall innehålla uppgift om det tidigare beslutet om godkännande 

samt de uppgifter och handlingar som Järnvägsstyrelsen begär.  

   Första stycket äger motsvarande tillämpning för fordon inom tunnelbana 

och spårväg. 

 

Definitioner 

 

6 §  I dessa föreskrifter förstås med 

   användarmanual: dokument som beskriver handhavande av ett system, 

   driftsäkerhets- och säkerhetsplan: dokument som beskriver den sökandes 

planerade styrning av funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet 

och säkerhet under utvecklingens alla faser enligt SS-EN 50126:1999, 

    kravspecifikation: dokument som specificerar systemets funktionalitet 

och prestanda samt dess gränssnitt mot och samverkan med andra delar av 

fordon, spåranläggning, järnvägsinfrastruktur och användare. Vidare 

specificerar dokumentet krav på konstruktion, tillverkning och validering, 

installation och ibruktagande, drift och underhåll, dokumentation, 

modifiering och avveckling, 

    riskanalys: dokument som identifierar och värderar riskkällor som 

uppstår vid användning av ett system (vid normal drift, felaktig användning, 

tekniska fel i systemet, nöddrift och andra tänkbara situationer). 

Dokumentet innehåller en uppskattning av hur ofta riskkällorna uppkommer 

samt konsekvensen av dem, 

   säkerhetsbesiktning: kontroll av ett fordons, spåranläggnings eller 

järnvägsinfrastrukturs säkerhetsmässiga status, 

   säkerhetsbevisning: dokument som innehåller beskrivning av systemet, 

tillverkarens kvalitetsstyrning, tillverkarens säkerhetsstyrning, systemets 

tekniska säkerhet, relaterade säkerhetsbevisningar och slutsats om systemets 

säkerhet enligt SS-EN 50129:2003 kap 5, 

   TSD: de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som varje 

delsystem och varje beståndsdel i ett delsystem skall stämma överens med. 

Syftet med specifikationerna är att säkerställa driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet, 
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   typbeteckning: siffer- och/eller bokstavskombination för att namnge 

serietillverkade fordon av samma tekniska utförande, 

   underhållsmanual: dokument som beskriver felavhjälpande och 

förebyggande underhåll av ett system, 

   underhållsplan: dokument som beskriver vilka underhållsfunktioner som 

skall utföras och med vilken periodicitet, 

   validering: aktivitet såsom test, analys och granskning med syfte att 

påvisa att det färdiga systemet uppfyller specificerade krav,  

   valideringsplan: dokument som beskriver hur systemets 

överensstämmelse med kravspecifikationen kommer att bevisas. 

Dokumentet innehåller detaljerade planer om vad som skall göras samt när 

och hur, 

   valideringsrapport: dokument som beskriver samtliga prover, analyser, 

och granskningar som utförts för att säkerställa att systemet uppfyller ställda 

krav (hur man gick till väga, vem som utförde något, vad resultatet visade), 

   versionsbeteckning: siffer- och/eller bokstavskombination för att namnge 

en specifik utgåva av ett dokument, programvara eller hårdvara som 

förändras. 

 
2 kap. Undantag från kravet på godkännande 
 

Tunnelbana och spårväg 

 

1 §  Vad som i detta kapitel sägs om järnvägsinfrastruktur och järnvägs- 

fordon äger motsvarande tillämpning för spåranläggningar och fordon inom 

tunnelbana och spårväg. 

 

Undantag för vissa järnvägsfordon  

 

2 §  Godkännande behövs inte för järnvägsfordon som framförs i högst  

20 kilometer i timmen och som inte nyttjas för transport av resande samt 

som antingen 

1) används inom ett område där övrig trafik stängts av, 

2) används inom ett område där övrig trafik enbart sker med körning på sikt,  

3) har enbart spårgående hjul som saknar betydelse för framdrivning och 

bromsning, eller  

4) bogseras. 

   Järnvägsfordon godkända i ett annat land får inom ramen för inter-

nationella överenskommelser om ömsesidigt erkännande användas utan 

godkännande. 

 

Undantag för vissa järnvägsinfrastrukturer  

 

3 §  Godkännande behövs inte för järnvägsinfrastruktur som 

1) trafikeras med en hastighet om högst 20 kilometer i timmen, 

2) inte nyttjas för transport av resande, 
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3) inte nyttjas för transport av farligt gods som omfattas av bestämmelserna 

i RID-S
2
, 

4) inte samtidigt trafikeras med fler än ett järnvägsfordon eller ett 

dragfordon sammankopplat med andra fordon, 

5) saknar broar och tunnlar samt plankorsningar där spåret korsas av gata 

eller väg som är upplåten för allmän trafik,  

6) bildar den yttersta delen av det nät som den ingår i, samt 

7) är utrustad med tekniskt skydd som förhindrar att järnvägsfordon rullar ut 

på annan infrastrukturförvaltares spår. 

 

3 kap. Ansökan om undantag från TSD 
 

Ansökan 

 

1 §  Ansökan om undantag från TSD skall innehålla följande uppgifter: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) En beskrivning av det arbete som skall utföras, inklusive plan, geografisk 

placering, funktionell och teknisk omfattning. 

3) Uppgifter om vilken eller vilka TSD undantag önskas erhållas från och 

om det är hela eller delar av TSD:n ansökan avser. 

4) Redovisning av de skäl (tekniska, administrativa och/eller ekonomiska 

skäl) som ligger till grund för ansökan om undantag. 

5) Angivelse av de motsvarande specifikationer sökande önskar tillämpa. 

6) Handlingsplan över de åtgärder sökande vidtar och kommer att vidta för 

att på sikt uppnå överensstämmelse med den eller de delar av TSD som 

ansökan om undantag avser. 

 

Undantag som inte rör transeuropeiska järnvägssystemet 

 

2 §  Ansökan om undantag som rör delsystem som inte ingår i det 

transeuropeiska järnvägssystemet, skall komma in till Järnvägsstyrelsen så 

tidigt som möjligt, dock senast i samband med ansökan om godkännande. 

 

Undantag som rör transeuropeiska järnvägssystemet 

 

3 §  Ansökan om undantag som rör 2 kap. 11 § punkterna 1-3 och 12 § 

järnvägsförordningen (2004:526) skall komma in till Järnvägsstyrelsen så 

snart som möjligt efter det att TSD:n har publicerats i Europeiska unionens 

officiella tidning.  

   Om en ansökan om undantag rör 2 kap. 11 § punkt 4 järnvägsförordningen 

skall ansökan inkomma till Järnvägsstyrelsen snarast efter incidenten. 

 
 
 
 

 

 
2
 Jfr avsnitt 1.1.3 om undantag från Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 

2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). 
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4 kap. Godkännande av delsystem som är reglerade i TSD 
 

Ansökan 

 

1 §  Ansökan om godkännande skall bestå av följande: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av delsystemet. Beskrivningen skall innehålla uppgifter om 

 - vad för delsystem det är, 

 - hur delsystemet skall användas, 

 - vilka TSD:er som tillämpas, 

 - när delsystemet skall tas i bruk, samt 

- förslag på eventuell typ-/versionsbeteckning. 

3) EG-kontrollförklaringen för delsystemet. 

4) Anmälda organets intyg om överensstämmelse eller lämplighet av 

delsystemet. 

5) EG-försäkringar för de driftskompatibilitetskomponenter som ingår i 

delsystemet. 

6) Hänvisning till eventuella beslut om undantag från TSD fattade av 

Järnvägsstyrelsen. 

7) Dokument som styrker att delsystemet är provat i sin driftmiljö. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

2 §  Handlingarna i 1 § bör lämnas till Järnvägsstyrelsen vid följande 

tidpunkter 

- punkterna 1-2 och 6: så snart som möjligt, dock senast fyra månader 

innan delsystemet skall tas i bruk, 

- punkterna 3-5: senast två månader innan delsystemet skall tas i bruk, 

- punkt 7: efter att prover genomförts i driftmiljön. 

 

Delsystem som delvis regleras av nationella regler 

 

3 §  Om ett delsystem endast delvis regleras av TSD eller om en TSD 

innehåller specialfall med uttrycklig hänvisning till nationella regler, skall 

ansökan om godkännande kompletteras med de handlingar i 5 kap. som 

Järnvägsstyrelsen begär. 

 

5 kap. Godkännande av delsystem som ej är reglerade i TSD  
 

Allmänt 
 

Tunnelbana och spårväg 

 

1 §  Vad som i detta kapitel sägs om järnvägsinfrastruktur och järnvägs-

fordon äger motsvarande tillämpning för spåranläggningar och fordon inom 

tunnelbana och spårväg. 
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Järnväg 

 

2 §  Ansökan om godkännande av delsystem skall göras i enlighet med 

1) 4-7 §§ om delsystemet är ett järnvägsfordon, 

2) 8-10 §§ om delsystemet är ett järnvägsfordon som har godkänts i ett 

annat land, 

3) 11-13 §§ om delsystemet är ett utländskt järnvägsfordon som skall ha ett 

tidsbegränsat godkännande,  

4) 14-17 §§ om delsystemet är järnvägsinfrastruktur, eller 

5) 18-20 §§ om delsystemet är järnvägsinfrastruktur som bygger på teknik 

som redan prövats. 

 

Assessor 

 

3 §  Järnvägsstyrelsen kan kräva att den sökande låter en oberoende part 

utföra granskningar av trafiksäkerhetspåverkande funktioner. Den 

oberoende parten skall vara accepterad av Järnvägsstyrelsen. 

 

Järnvägsfordon 
 

Ansökan 

 

4 §  Ansökan om godkännande skall bestå av följande underlag: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av järnvägsfordonet innehållande uppgifter om 

 - vad för järnvägsfordon det är, 

 - hur järnvägsfordonet skall användas, 

 - när järnvägsfordonet skall tas i bruk, 

 - förslag på typbeteckning på järnvägsfordonet, samt 

 - versionsbeteckning på järnvägsfordonet 

3) Riskanalys för järnvägsfordonet. 

4) Kravspecifikation för järnvägsfordonet. 

5) Preliminär tidplan med angivelse av tidpunkterna för konstruktion och 

validering. 

6) Valideringsplan. 

7) Användarmanual. 

8) Underhållsmanual. 

9) Valideringsrapport. 

10) Säkerhetsbevisning för järnvägsfordonet. 

11) Underhållsplan. 

12) Dokument som styrker att järnvägsfordonet är provat i sin driftmiljö. 

 

5 §  Ansökan om godkännande skall, när Järnvägsstyrelsen begär det, 

kompletteras av sökande med följande: 

1) En beskrivning av hur man framställer och provar ett enskilt 

serietillverkat järnvägsfordon. 

2) Upplysning om vem som kommer att anlitas som assessor. 

3) Driftsäkerhets- och säkerhetsplan. 

4) Loggbok över riskkällor. 
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5) Rapport från assessor. 

6) Dokumentation som intygar järnvägsfordonets säkerhetsmässiga 

samverkan med järnvägsinfrastruktur. Dokumentationen skall innehålla 

information om 

 - retardationsförmågan, 

 - detekterbarheten ur signalsäkerhetssynpunkt, 

- tekniska övervakningen av hastigheten,  

- järnvägsinfrastrukturens avsökning av defekta järnvägs-

fordon, 

- kommunikationen mellan järnvägsfordonet och trafik- 

ledningen,  

- den dynamiska och statiska samverkan med spåret, 

- den dynamiska och statiska profilen, samt 

- den elektromagnetiska kompatibiliteten. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

6 §  Handlingarna i 4 § bör inlämnas till Järnvägsstyrelsen vid följande 

tidpunkter 

   - punkterna 1-3: i samband med uppstarten av framtagandet av järnvägs- 

fordonet, 

   - punkterna 4-5: innan konstruktion och tillverkning av järnvägsfordonet 

påbörjas, 

   - punkt 6: innan validering påbörjas, 

   - punkterna 7-11: innan järnvägsfordonet skall tas i bruk för erfarenhets- 

drift, 

   - punkt 12: efter att prover genomförts i driftmiljön inför det permanenta 

godkännandet. 

 

Tidsbegränsat godkännande för erfarenhetsdrift 

 

7 §  Före permanent godkännande kan Järnvägsstyrelsen besluta om 

tidsbegränsat godkännande. Det tidsbegränsade godkännandet skall ligga till 

grund för att sökande skall kunna genomföra prover i driftmiljön och erhålla 

den erfarenhet som behövs för det permanenta godkännandet. 

 

Järnvägsfordon med giltigt utländskt godkännande 
 

Ansökan 

 

8 §  Ansökan om godkännande av järnvägsfordon som har godkänts i annat 

land skall bestå av följande  

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av järnvägsfordonet innehållande uppgifter om 

 - vad för järnvägsfordon det är, 

 - hur järnvägsfordonet skall användas, 

 - när järnvägsfordonet skall tas i bruk, 

 - förslag till typbeteckning på järnvägsfordonet, samt 

 - versionsbeteckning på järnvägsfordonet. 
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3) Kopia av det andra landets giltiga beslut om godkännande. 

4) En lista över vilka dokument som har legat till grund för det andra landets 

godkännande. 

5) Manualer och instruktioner på det språk som används vid drift och 

underhåll av järnvägsfordonet. 

6) Dokumentation som intygar järnvägsfordonets säkerhetsmässiga 

samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur. Dokumentationen skall 

innehålla information om  

 - retardationsförmågan, 

 - detekterbarheten ur signalsäkerhetssynpunkt, 

- tekniska övervakningen av hastigheten, 

- järnvägsinfrastrukturens avsökning av defekta järnvägs- 

fordon, 

- kommunikationen mellan järnvägsfordonet och trafik- 

ledningen,  

- den dynamiska och statiska samverkan med spåret, 

- den dynamiska och statiska profilen, samt 

- den elektromagnetiska kompatibiliteten. 

7) Dokumentation som styrker driftsäkerheten i svenska klimatförhållanden. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

9 §  Ansökan om godkännande bör inlämnas till Järnvägsstyrelsen senast  

15 arbetsdagar före det att järnvägsfordonet skall användas. 

 

Tidsbegränsat godkännande för erfarenhetsdrift 

 

10 §  Före permanent godkännande kan Järnvägsstyrelsen besluta om 

tidsbegränsat godkännande. Det tidsbegränsade godkännandet skall ligga till 

grund för att sökande skall kunna genomföra prover i driftmiljön och erhålla 

den erfarenhet som behövs för det permanenta godkännandet. 

 

Utländska järnvägsfordon som tillfälligt framförs i Sverige 
 

Allmänt 

 

11 §  Tidsbegränsat godkännande kan meddelas för utländska järnvägs-

fordon som skall framföras i Sverige i maximalt tio månader. Om 

järnvägsfordonen körs med egen dragkraft (aktivt) så får hastigheten inte 

överskrida 80 kilometer i timmen och de får inte framföras längre än  

50 kilometer vid respektive transporttillfälle.  

 

Ansökan 

 

12 §  Ansökan om tidsbegränsat godkännande skall bestå av följande: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av järnvägsfordonet innehållande uppgifter om 

- vad för järnvägsfordon det är, 

 - hur järnvägsfordonet skall användas, 
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 - när järnvägsfordonet skall tas i bruk, 

 - förslag till typbeteckning på järnvägsfordonet, samt 

 - versionsbeteckning på järnvägsfordonet. 

3) Kopia av det andra landets giltiga beslut om godkännande. 

4) Dokumentation som intygar järnvägsfordonets säkerhetsmässiga 

samverkan med järnvägsinfrastruktur. Dokumentationen skall innehålla 

information om 

- retardationsförmågan, 

 - detekterbarheten ur signalsäkerhetssynpunkt, 

- tekniska övervakningen av hastigheten,  

- järnvägsinfrastrukturens avsökning av defekta järnvägs- 

fordon, 

- kommunikationen mellan järnvägsfordonet och trafik- 

ledningen,  

- den dynamiska och statiska samverkan med spåret, 

- den dynamiska och statiska profilen, samt 

- den elektromagnetiska kompatibiliteten. 

5) Protokoll från genomförd säkerhetsbesiktning. 

6) Dokument som intygar att järnvägsfordonet underhålls i det land det 

utländska godkännandet är utfärdat i. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

13 §  Ansökan om tidsbegränsat godkännande bör inlämnas till Järnvägs- 

styrelsen senast 15 arbetsdagar före det att järnvägsfordonet skall användas. 

 

Järnvägsinfrastruktur 
 

Ansökan 

 

14 §  Ansökan om godkännande skall bestå av följande: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av järnvägsinfrastrukturen, med uppgifter om 

- den geografiska placeringen med preciserade 

begränsningspunkter, 

 - användningsområde, 

 - tidpunkt för ibruktagande, samt 

 - eventuell versionsbeteckning. 

3) Riskanalys. 

4) Kravspecifikation. 

5) Uppgift om vem som utför projektering, ritningsgranskning och ibruk- 

tagandebesiktning. 

6) Uppgift om vilka normer som ligger till grund för den tekniska 

utformningen. 

7) Preliminär tidplan med angivelse av tidpunkterna för konstruktion, 

byggande och validering. 

8) Valideringsplan. 

9) Valideringsrapport. 

10) Säkerhetsbevisning. 
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11) Protokoll från ibruktagandebesiktningen. 

12) Dokument som styrker prov i driftmiljö. 

 

15 §  Ansökan om godkännande skall, när Järnvägsstyrelsen begär det, 

kompletteras med följande uppgifter: 

1) En beskrivning av metodiken för hur man framställer och provar en 

enskild installation utgående från grundutförandet. 

2) Upplysning om vem som kommer att anlitas som assessor. 

3) Driftsäkerhets- och säkerhetsplan. 

4) Användarmanual. 

5) Underhålls- och installationsmanual. 

6) Dokument som beskriver historiken av versionsbeteckningarna. 

7) Loggbok över riskkällor. 

8) Rapport från assessor. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

16 §  Handlingarna i 14 § bör inlämnas till Järnvägsstyrelsen vid följande 

tidpunkter 

   - punkterna 1-3: i samband med framtagandet av bygghandling eller 

specifikation, 

   - punkterna 4-7: innan konstruktion och byggande påbörjas, 

   - punkt 8: innan validering påbörjas, 

   - punkterna 9-10: minst en månad innan ibruktagande, 

   - punkt 11: efter ibruktagandebesiktning, 

   - punkt 12: efter att prover genomförts i driftmiljön. 

 

Tidsbegränsat godkännande för erfarenhetsdrift 

 

17 §  Före permanent godkännande kan Järnvägsstyrelsen besluta om 

tidsbegränsat godkännande. Det tidsbegränsade godkännandet skall ligga till 

grund för att sökande skall kunna genomföra prover i driftmiljön och erhålla 

den erfarenhet som behövs för det permanenta godkännandet. 

 

Järnvägsinfrastruktur som bygger på teknik som tidigare 
prövats enligt 14-17 §§ 
 

Allmänt 

 

18 §  En ansökan om godkännande handläggs med ett förenklat godkänn- 

andeförfarande om Järnvägsstyrelsen vid tidigare tillfälle har godkänt 

liknande järnvägsinfrastruktur. 

 

Ansökan 

 

19 §  Ansökan om godkännande skall bestå av följande uppgifter: 

1) Sökandes namn, adress och organisationsnummer. 

2) Beskrivning av järnvägsinfrastrukturen, med uppgifter om 
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- den geografiska placeringen med preciserade 

begränsningspunkter, 

 - användningsområde, 

 - tidpunkt för ibruktagande, samt 

 - eventuell versionsbeteckning. 

3) Hänvisning till tidigare meddelat godkännande som den sökande vill 

åberopa. 

4) Riskanalys som särskilt beskriver eventuella tekniska avvikelser jämfört 

med tidigare godkända lösningar. 

5) Handlingar i 14 och15 §§, som Järnvägsstyrelsen begär in vid behov. 

 

Tidpunkt för inlämnande av ansökningshandlingar 

 

20 §  Handlingarna i 19 § punkterna 1-3 bör lämnas in till Järnvägs-

styrelsen så tidigt som möjligt dock senast två månader innan järnvägs- 

infrastrukturen skall tas i bruk. 

   Handlingarna i 19 § punkt 4 bör inlämnas till Järnvägsstyrelsen vid de 

tidpunkter som framgår av 16 §. 

 

6 kap. Undantag 
 

1 §  Undantag från dessa föreskrifter prövas av Järnvägsstyrelsen. 

  

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2006 

 

 

ULF LUNDIN 

 

Patrik Havermann 
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