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Trafikverkets interna hantering av Transportstyrelsens
godkännandeprocess för järnväg

Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av
säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av
säkerhetstillstånd.
Denna rutin version 1.0 ersatte BVR 1509 version 1.0.

Syfte
Rutinens syfte är att vara styrande för Trafikverkets (TRV) verksamheter som genomför
ändringar i TRVs järnvägsanläggningar gällande Transportstyrelsens (TS)
godkännandeprocess.
Järnvägslagen (2004:519) ställer krav på att delsystem i järnvägsanläggningar måste
godkännas av TS innan de tas i bruk efter modernisering, ombyggnation och
nybyggnation eller när TS bedömer att nytt godkännande krävs.
TS har tagit fram TS föreskrift som reglerar kraven i järnvägslagen samt TS vägledning
för godkännande som beskriver genomförandet.
TRV och TS har överenskommelser för tillämpningen av regelverket som bland annat
kommuniceras och publiceras via TRV checklista. Denna lista är ett stöd för att avgöra
om en åtgärd kräver godkännande eller om enbart anmälningsplikt föreligger.
Efterlevnad av lagar, direktiv och förordningar, regler, rutiner och föreskrifter är en
förutsättning för denna rutin och omnämns inte specifikt i rutinen.
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Omfattning
Denna rutin ska tillämpas av samtliga verksamhetsområden, vid planering av en
anläggningsändring eller införande av ny produkt samt från projektbeställning fram till
överlämnande av anläggning till förvaltning. Rutinen är oberoende av
upphandlingsform.
Modernisering, ombyggnation och nybyggnation samt åtgärder som är
säkerhetspåverkande omfattas av denna rutin. Även arbeten som inte definieras som
större arbete kan omfattas av denna rutin, eftersom de kan ha säkerhetspåverkan eller
omfattas av anmälningsplikt.
Denna rutin omfattar även provdrift och erfarenhetsdrift för utveckling av produkter och
system i anläggningsprojekt. Säkerhetsbevisning som är underlag för
Godkännandeprocessen vid utveckling av produkter och system hanteras i TDOK
2014:0307 Införande av ny eller modifierad komponent i anläggningen.
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Definitioner och förkortningar
AKJ
AO
CSM-RA
DKK
ERTMS
EU
IDA
Modernisering

Nybyggnation
Ombyggnad

Mindre ändringar/
arbeten/åtgärder
PPI
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RAMS

TEN
TS
TS föreskrift
TS vägledning
TRV
TRV checklista
TRV ställningstagande
TSD
VO

Anläggningsspecifika krav järnväg
Anmält organ (=Ackrediterat oberoende granskare )
Common Safety Method on Risk evaluation and
Assessment, den gemensamma säkerhetsmetoden för
riskvärdering och riskbedömning
Driftskompatibilitetskomponenter
European Rail Traffic Management System, EUgemensamt trafikstyrningssystem
Europeiska unionen
Ett av Trafikverkets system för dokumenthantering
Sådant större arbete för att byta ett delsystem eller en del
av ett delsystem som inte ändrar delsystemets totala
prestanda. [hämtat från europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos
järnvägssystemet inom gemenskapen]. Se respektive TSD
kapitel 7 för mer information om tolkning.
Exempel: Följande situationer kan betraktas som
ombyggnader eller moderniseringar av befintliga linjer:
a) Att ändra linjeföringen på delar av en befintlig linje.
b) Att skapa ett förbigångsspår.
c) Att lägga till ett eller flera spår till en befintlig linje, oavsett
avståndet mellan de ursprungliga spåren och de nya spåren.
En linje som skapar en järnvägsförbindelse där det för
närvarande inte finns någon. Se respektive TSD kapitel 7 för

mer information om tolkning.
Sådant större arbete för att ändra ett delsystem eller en del
av ett delsystem som förändrar delsystemets totala
prestanda. [hämtat från europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos
järnvägssystemet inom gemenskapen]. Se respektive TSD
kapitel 7 för mer information om tolkning.
Se exempel under Modernisering.
Arbeten som ej omfattas av definitionerna nybyggnation,
ombyggnad, modernisering eller underhåll.
Projekt portal Investera, ett av Trafikverkets system för
dokumenthantering
Svensk standard, SS-EN 50126 Specifikation av
tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet,
tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet, för att
utveckla, godkänna, driva och modifiera system/produkter,
samt bevisa att systemen uppfyller ställda krav
Trans-European Network, Transeuropeiska transportnätet
enligt (EU) nr 1315/2013
Transportstyrelsen
TSFS 2010:116 Transportstyrelsens föreskrifter om
godkännande av delsystem för järnväg
TS JV 2009:002, version 6, Vägledning för godkännande
Trafikverket
TDOK 2014:0071 Anläggningsgodkännande för järnväg
TMALL0016 Trafikverkets ställningstagande för
Transportstyrelsens godkännandeprocess
Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
Verksamhetsområde
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Ansvar och kompetens
Utsedd projektledare eller annan utsedd ansvarig för anläggningsändringen ansvarar för
anläggningsgodkännandet och ska säkra att projektet/utförandeorganisationen har
kunskap och kompentens för att hantera godkännandeprocessen. Om utsedd
projektledare/ansvarig inte är anställd av TRV så övergår detta ansvar till dennes
ansvarige chef inom TRV.

Ingående aktiviteter/uppgifter
Kontakta Godkännandestödets inkorg, godkannandestodet@trafikverket.se, gällande
frågor och hantering av godkännandeprocessen. Direktkontakt med TS får inte
förekomma i frågor om hur godkännandeprocessen ska gå till utan att
Godkännandestödet anser att det är lämpligt.

Förutsättningar
Initiativtagare för anläggningsändringen ska ange korrekta förutsättningar för
anläggningen. Detta gäller även TSD-linjekategorier. Saknas uppgifter ska de efterfrågas
hos initiativtagaren av projektet/utförandeorganisationen.
Ansvarig för tillhandahållandet av drift och underhållsregler för uppfyllande av TSD-krav
är VO Underhåll.
CSM-RA FÖRFARANDE OCH RAMS RISKANALYS
RAMS riskanalys enligt TS föreskrift och CSM-RA hantering, enligt kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 402/2013, ska upprättas av initiativtagare för
anläggningsändringen. Efterföljande instanser ska uppdatera dessa med sina risker och
sina förutsättningar för vidare hantering. En oberoende bedömare ska kontrollera att
CSM-RA processen följs, om ändringen anses medföra väsentlig säkerhetspåverkan.
CSM-RA ska endast skickas till TS om de begär det.

Förfaranden
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Godkännandeprocessen omfattar fyra olika förfaranden.
- Ej anmälningsplikt
- Anmälningsplikt
- Nationellt godkännande
- Harmoniserat godkännande (TSD-godkännande)
TSD har utvecklats gemensamt i Europa och gäller för samtliga järnvägsanläggningar i
Sverige. Observera att anläggningen ska utformas enligt TSD och nationella krav, oavsett
om godkännande krävs eller inte. TSD innefattar minimikrav och gäller före nationella
regelverk om motstridigheter föreligger. Projektet/utförandeorganisationen ska
kontrollera att de berörda TSD-kraven uppfylls utifrån initiativtagarens angivna
förutsättningar för anläggningsutformningen.
Driftskompatibilitetskomponenter (DKK) med giltig EG-försäkran ska i möjligaste mån
användas. DKK:er utan EG-försäkran kan i vissa fall användas om de ryms inom de
övergångsregler som anges i respektive TSD.
Produkter och system ska omfattas av ett anläggningsgodkännande innan de får
användas i anläggningen. Produkter som varit i bruk i anläggningen innan 2004-06-30
anses vara anläggningsgodkända. För produkter och system som är nya eller som
modifieras och medför säkerhetspåverkan krävs särskilt underlag som bevisar deras
säkerhet för att anläggningen där de ingår ska kunna godkännas. Produkter och system
som är nya eller som modifieras kan omfattas av krav på provdrift och/eller
erfarenhetsdrift.
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIG ÅTGÄRD
Åtgärder som inte är anmälningspliktiga markeras i TRV checklista med Nej och ett X.
Anläggningsändringen ska beskrivas i TRV ställningstagande och det ska framgå att
åtgärden ej är anmälningspliktig. Någon dokumentation angående anläggningsändringen
ska inte skickas in till TS för åtgärder som ej är anmälningspliktiga. TRV
ställningstagande hanteras enligt avsnitt Diarieföring nedan.
ANMÄLNINGSPLIKTIG ÅTGÄRD
Enligt TRV checklista omfattas vissa åtgärder inte av en godkännandeprocess, men de
kan vara anmälningspliktiga. Detta innebär att godkännande sannolikt inte krävs, men
att TRV ska leverera fastställt TRV ställningstagande, RAMS-riskanalys samt beslut om
att godkännande inte krävs till TS för deras bedömning och beslut om godkännande
krävs innan ändringen tas i bruk.
NATIONELLT GODKÄNNANDE
Nationellt godkännande benämns även som ”godkännande av delsystem som inte är
reglerade i TSD” och hanteringen beskrivs i TS vägledning kapitel 5 Delsystem som inte
är reglerade i TSD.
Förändringar i ett delsystem, utan ändring i annat delsystem, kan kräva att det
oförändrade delsystemet ändå ska verifiera att det klarar förändringen.
HARMONISERAT GODKÄNNANDE
Harmoniserat godkännande benämns även som ”TSD-godkännande” eller ”godkännande
av delsystem som är reglerade i TSD” och hanteringen beskrivs i TS vägledning kapitel 4
Delsystem som är helt eller delvis reglerade i TSD.
Nybyggnation omfattas alltid av harmoniserat godkännande. TS bedömer med stöd av 2
kap 14c§ i järnvägsförordningen (2004:526) när och i vilken omfattning modernisering
och ombyggnation omfattas av harmoniserat godkännande. Harmoniserat godkännande
gäller även vid förändringar utan ändring i annat delsystem, om syftet med ändringen är
harmonisering.
Avropat AO ska kontrollera att aktuellt delsystem uppfyller berörda krav i aktuell TSD.
Vad ansökan till AO ska innehålla anges i Moduldirektivet. Normalt ska AO:s kontroll
genomföras enligt modul SG, enhetskontroll. Om projektet ska använda sig av annan
modul kontakta Godkännandestödet.
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Observera att öppna punkter i TSD hanteras enligt nationell process för godkännande,
kapitel 5 i TS vägledning och TRV Ställningstagande.
Figurer nedan visar översiktlig hantering mot TS vid ett harmoniserat godkännande av
en anläggningsändring. Figurerna visar systemhandlingsskede, bygghandlingsskede
samt inför och efter ibruktagandeskede.
Observera att arbetsgången är liknande för alla typer av anläggningsändringar som
kräver harmoniserat godkännande. Benämningen ”projekt” i bilderna avser den som
utför anläggningsändringen och som är ansvarig för att genomföra
godkännandeprocessen för anläggningsändringen.
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UNDANTAG TSD OCH DISPENSER
Undantagsbegäran från TSD ska upprättas av initiativtagaren. Denna möjlighet finns om
krav i TSD, får stora konsekvenser som hotar projektets lönsamhet eller vid långt gångna
projekt.
De TSDer som gällde vid tidpunkten då avtal stiftas för projektstart, t.ex. inför systemeller bygghandling, gäller under hela projektet. Om nya TSDer träder ikraft efter
avtalsskrivning kan projekt ansöka om undantag från det nya regelverket eller anpassas
efter det nya regelverket. Detta regleras i övergångsbestämmelserna i aktuell TSD.
Undantag från TSD hanteras i TS vägledning kapitel 6 Ansökan om undantag från TSD.
Ansökan om undantag ska alltid skickas till Godkännandestödet för granskning. Beakta
att handläggningstiden hos TS för begäran om undantag från TSD kan ta upp till sex
månader.
Eventuella anläggningsspecifika dispenser från TRVs interna regelverk ska kontrolleras
så att det inte inkräktar på kraven i gällande TSD.
PROV- OCH ERFARENHETSDRIFT
Prov- och/eller erfarenhetsdrift ska tillämpas vid nya eller modifierade
produkter/system och ska hanteras enligt TS vägledning kapitel 2.1 Begränsat
godkännande. Modifierade produkter och system är alltid minst anmälningspliktiga.
Nya produkter och system är ofta även godkännandepliktiga.

Tider
Projekt ska skicka ansökan om godkännande till TS minst 4 månader innan första
ibruktagning för trafikering. Vid ansökan ska alltid fastställt TRV ställningstagande och
RAMS-riskanalys enligt TS föreskrift bifogas.
Inom 14 arbetsdagar ska projektet/utförandeorganisationen, från TS, erhålla
kontaktuppgifter på tilldelad handläggare, ärendenummer samt beslut från TS om de
instämmer med TRV ställningstagandet eller har synpunkter.
8 veckor innan ibruktagning ska dokumentation fram till och med projektets planeringar
inför ibruktagning levereras till TS.
20 arbetsdagar innan ibruktagande ska TS fått in alla handlingar som krävs för ett
tidsbegränsat godkännande.
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Dokumentation från ibruktagning ska levereras till TS 4 veckor efter ibruktagning.
Avslutande dokumentation inklusive assessorsbedömning för ett tillsvidaregodkännande
ska levereras till TS senast 8 veckor efter ibruktagning.

Dokumenthantering
AKJ är ett internt TRV-dokument och ska inte skickas till TS.
Beakta att revision av projektet avseende godkännandeprocessen kan komma att
genomföras av TRV och TS.
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DIARIEFÖRING
Ett specifikt diarienummer ska tas fram för anläggningsändringens
godkännandeprocess. Detta diarienummer ska kopplas till anläggningsändringens
huvuddiarienummer, i förekommande fall. Godkännandestödet och diariet ska alltid
erhålla kopia på korrespondensen med TS samt vid överlämnande av
godkännandeprocessen till förvaltning. Ärendet stängs hos Diariet när
godkännandeprocessen är avslutad.
Vid åtgärder som inte är anmälningspliktiga ska dokument rörande
godkännandeprocessen diarieföras och sparas med övrig anläggningsdokumentation för
ändringen.
Anläggningsändringens omfattning ska beskrivas i TRV ställningstagande. Dokumentet
ska genomgå leverantörens egenkontroll innan det levereras till Godkännandestödets
inkorg för beställarens egenkontroll och fastställelse.
REVIDERING AV TRV STÄLLNINGSTAGANDE
Revisionshantering av TRV ställningstaganden ska genomföras vid större avsteg från
vad som är beskrivet i det fastställda ställningstagandet. Revideringen ska genomgå
beställarens egenkontroll och fastställas av Godkännandestödet.
AVSLUTANDE AV GODKÄNNANDEPROCESSEN
Godkännandeprocessen anses vara avslutad när handläggaren eller ansvarig för
godkännandeprocessen överlämnar alla dokument till ansvarig för överlämnande till
förvaltning. Dokumentationen kan överlämnas när TS levererat tillsvidaregodkännande
för ansökt anläggningsändring.
Allt underlag som utgör grund för TS godkännande ska sparas under hela delsystemets
livslängd + 3 år.

Resultat
Godkännandeprocessen resulterar i TS beslut om godkännande av anläggningsändring.

Slutresultat och dokumentation
Godkännandeprocessens ingående dokument lämnas formellt över till mottagare för
anläggningsförvaltning.

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 2.0

Relaterade dokument
Järnvägssäkerhetsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av
den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets
direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om
tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg
Driftskompatibilitetsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av
den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013
om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU
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Modulbeslutet 2010/713/EU - Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om
moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av
lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/57/EG
Järnvägslag SFS 2004:519
Järnvägsförordning SFS 2004:526
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg TSFS
2010:116
Transportstyrelsens vägledning för godkännande TS JV 2009:002
TDOK 2014:0071 Anläggningsgodkännande för järnväg
Trafikverkets inköpsmallar:
- Administrativa föreskrifter Konsultuppdrag
- Administrativa föreskrifter Utförandeentreprenad
- Administrativa föreskrifter Totalentreprenad
TDOK 2014:0307 Införande av ny- eller modifierad komponent i anläggningen
TDOK 2014:0308 Trafikverkets riskhantering
TRV 2016/112310 TSD-linjekategorier för nybyggnad, ombyggnad och modernisering.
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