Ansökan om undantag från TSD

Benämning
Undantagsbegärans benämning

Er beteckning

Sökande
Verksamhetsutövarens namn

Datum

Adress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Telefonnummer

Organisationsnummer

E-postadress

Webbadress

Kontaktperson
Namn

Telefonnummer

Titel/funktion

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än adress för sökande)
Namn

Referens

Adress

Organisationsnummer

Postnummer

Ort

Ansökan avser
☐ Huvudspår/Tågspår

☐ Sidospår

☐ Bro

☐ Tunnel

☐ Energi

☐ Plattform

☐ Trafikstyrning och signalering

Undantaget avser avvikelse från TSD/TSD:er i följande delar: (ange t.ex.avsnitt i TSD om undantaget inte avser hel TSD)

Avvikelse 1:
Avvikelse 2
Avvikelse 3
Avvikelse 4
Avvikelse 5

TSJ7079, v02.00, 2018-05-25

Preliminärt datum för ibruktagande med undantag

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74
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Planerat/planerade datum för anslutning till TSD/TSD:er:

Avvikelse 1:
Avvikelse 2:
Avvikelse 3:
Avvikelse 4:
Avvikelse 5:

Skäl för ansökan
De möjliga alternativen beskrivs i vägledningens kap 6, t.ex. långt gånget projekt, vilka kan åberopas då delsystemet ingår i TEN. Skälet skall beskrivas
mera detaljerat i bilaga. Alternativet ”annat” kan endast åberopas då delsystemet inte ingår i TEN.

☐ Fall a, i vägledningen, avsnitt 3.1
☐ Fall b, i vägledningen, avsnitt 3.1
☐ Fall c, i vägledningen, avsnitt 3.1
☐ Fall d, i vägledningen, avsnitt 3.1
☐ Annat:

Tidigare godkännande
☐ Undantag från att uppfylla krav i TSD
(av Transportstyrelsen/Järnvägsstyrelsen)

Datum/diarienummer

Översiktlig beskrivning
Järnvägsinfrastruktur
Ort eller sträcka (obligatorisk uppgift)

Entreprenör/byggansvarig

Besiktningsansvarig

Kortfattad beskrivning (obligatorisk uppgift, kan även bifogas som separat bilaga)

Användningsområde

Välj användningsområde
Godstrafik
Fordon
Fordonsbenämning/maskintyp (obligatorisk uppgift)

Fordonsnummer/serienummer (obligatorisk uppgift)

Kortfattad beskrivning (obligatorisk uppgift, kan även bifogas som separat bilaga)

Versionsbeteckning

Tillverkningsår

Typbeteckning

Tillverkare

Avsedd för typ av trafik
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Plan för insändande av underlag
Ange de bilagor som skickas med i denna ansökan samt ange en skattad tidpunkt när dokumenten kommer
att skickas in.
Id

Bilaga nr.

☐A

Beskrivning av delsystemet och det arbete som ska
utföras, inklusive plan, geografisk placering,
funktionell och teknisk omfattning

☐B

Uppgifter om vilken eller vilka TSD undantag som
önskas erhållas från och om det är hela eller delar av
TSD:n ansökan avser

☐C

Redovisning av de skäl (tekniska, administrativa och
/eller ekonomiska) som ligger till grund för ansökan
om undantag

☐D

Angivelse av de motsvarande specifikationer den
sökande önskar tillämpa

☐E

Handlingsplan över de åtgärder den sökande vidtar
och kommer att vidta för att på sikt uppnå
överensstämmelse med den eller de delar av TSD
som ansökan om undantag avser

Upplysningar
Vägledning för godkännande (TS
JVtill
2009:002).
Länk
TS VJ 2009:002

Prel. tidpunkt

