
Gemensamt säkerhetsintyg

Likheter och skillnader
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Säkerhetsintyg

Säkerhetsintyg del A  

Säkerhetsintyg del B

ersätts av 

Gemensamt säkerhetsintyg 
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Lagstiftning som styr ansöknings-

processen

• Förordning (EU) 2018/763 fastställande av praktiska 

arrangemang för utfärdande av gemensamma 

säkerhetsintyg till järnvägsföretag. 
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Val av certifieringsorgan för säkerhetsintyg

Transportstyrelsen ERA*

Sökande med verksamhet endast i Sverige

Sökande med verksamhet i Sverige + ett eller fler länder

Transportstyrelsen
(anlitas som expert)

Transportstyrelsen 
(granskar nationella krav)

*Europeiska unionens järnvägsbyrå

ERA*
Transportstyrelsen
(anlitas som expert)

Transportstyrelsen 
(granskar nationella krav)
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Det här gäller för ansökan

• Ansöka i One Stop Shop (OSS)

– Helt ny ansökan

– Uppdatering av tillstånd (ändring i 

verksamheten)

– Förnyelse av tillstånd
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Vad ska skickas in?

Vid förnyelse och uppdatering:

• beskrivning av ändringar i säkerhetsstyrningssystemet. 

• status på handlingsplaner efter tillsyn. 

• status på handlingsplaner efter föregående 

tillståndsbedömning.
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Tillståndsprocessen

Skapa och skicka in ansökan

Ev komplettering

Ev komplettering

Förhandshantering

Sökande

*Europeiska unionens järnvägsbyrå

Kontroll om komplett

Beslut om komplett 

eller avslag

Detaljerad bedömning

1 mån

4 mån

Transportstyrelsen/ERA*
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Fortsättning tillståndsprocessen

Beslut om avslag 

eller begränsningar

Förvaltningsrätten

Beslut om avslag 

eller begränsningar 

Överklagande-

nämnden 

Utfärda gemensamt 

säkerhetsintyg

Transportstyrelsen ERA

Utfärda gemensamt 

säkerhetsintyg

Ev begäran om 

omprövning

Sökande
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Likheter och bra att veta

• Ansökan kommer att kunna skickas in på svenska även 

i fortsättningen (i OSS).

• Nu gällande krav på säkerhetsstyrningssystemet 

TSFS 2015:34 (EU 1158/2010) kommer att gälla tills

– ansökan om förnyelse eller

– verksamheten ansöker om en uppdatering av tillståndet.

Men det går bra att börja följa kommande krav på 

säkerhetsstyrningssystemet (EU 2018/762) även före dess.
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Information

På Transportstyrelsens hemsida kommer det att finnas:

• Länk till OSS

• Vägledningar på svenska, bl.a. 

– ERA:s vägledning om ansökan om säkerhetsintyg

– Nationella krav i ansökan (Transportstyrelsen tar fram)

– ERA:s vägledning om krav på säkerhetsstyrningssystem
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Frågor? 
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Ta kontakt med oss…

För t ex frågor eller inspel om nya informationsinsatser

• E-post: jarnvag@transportstyrelsen.se
Ange gärna fjärde järnvägspaketet i ämnesraden eller i mejlet.

• Telefon: 0771-503 503

mailto:jarnvag@transportstyrelsen.se

