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Transportstyrelsens föreskrifter 
om teknisk specifikation för driftskompatibilitet 
avseende delsystemen Trafikstyrning och 
signalering; (konsoliderad elektronisk utgåva); 

beslutade den 5 december 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2015:24. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om teknisk specifikation 
för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och 
signalering. (TSFS 2015:24)  

2 § Bestämmelserna i bilaga III till kommissionens beslut 2012/88/EU av 
den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avse-
ende delsystemen Trafikstyrning och signalering (TSD-bilagan), senast 
ändrat genom kommissionens beslut (EU) 2015/14 ska tillämpas, om inte 
annat framgår av 4 och 5 §§. (TSFS 2015:24) 

3 § Bedömningen av att en komponent som är nödvändig för driftskompa-
tibilitet överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer och är 
lämplig för avsedd användning ska utföras av ett organ som anmälts för 
detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk 
kontroll. 

4 § Bestämmelserna i bilagan till kommissionens beslut 2006/679/EG av 
den 28 mars 2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende 
delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägs-
systemet för konventionella tåg och i bilagan till kommissionens beslut 
2006/860/EG av den 7 november 2006 om tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i 
det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och om ändring 
av bilaga A till beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om tekniska speci-
fikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och 
signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg 
ska tillämpas för underhåll inom projekt som godkänts enligt dessa bilagor. 

5 § Om sökanden inte begär att bilagan enligt 2 § ska tillämpas, ska 
bilagan till kommissionens beslut 2006/679/EG eller bilagan till kommis-
sionens beslut 2006/860/EG tillämpas för projekt som avser nya, moder-
niserade eller ombyggda delsystem vars utveckling är långt framskridna, 
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eller för projekt som omfattas av ett avtal som höll på att genomföras den 
25 januari 2012. 
___________ 

TSFS 2012:135 
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013, då Järnvägsstyrelsens 

föreskrifter (JvSFS 2006:9) om tekniska specifikationer för driftskompati-
bilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för konventionella 
tåg och Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:10) om tekniska specifi-
kationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signa-
lering” för höghastighetståg ska upphöra att gälla. 

 
TSFS 2015:24 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015. 

 
 
 
 


