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Transportstyrelsens föreskrifter 
om EG-kontroll och EG-försäkran; 

beslutade den 6 september 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 §§ 

järnvägsförordningen (2004:526). 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde och definitioner  

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om  

1. EG-kontrollförklaring enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519), 

2. den kontroll av delsystem som utförs av ett anmält organ enligt 2 kap. 

9 § järnvägslagen, och 

3. innehållet i en EG-försäkran enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen.  

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 

som i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526). 

Därutöver används följande definitioner. 

grundparametrar regler eller tekniska eller driftsrelaterade villkor som 

är av avgörande betydelse för driftskompatibiliteten 

och som anges i den relevanta tekniska specifikatio-

nen för driftskompatibilitet 

sökande den upphandlande enheten eller tillverkaren, eller 

deras i Europeiska unionens etablerade behöriga 

ombud, som ansöker om kontrollförfarande enligt 

2 kap. 9 eller 10 § i järnvägslagen (2004:519) 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om 
driftkompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen, i lydelsen enligt 
kommissionens direktiv 2014/106/EU. 
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EG-kontrollförfarande för delsystem 

Bedömning av delsystem 

3 § Det anmälda organet ska kontrollera delsystemet eller bestämda delar 

av delsystemet i var och en av följande etapper: 

1. Den allmänna utformningen. 

2. Produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt konstruktionsarbetet, 

tillverkning, montering av komponenter och slutjustering av delsystemet. 

3. Slutlig provning. 

4 § Det anmälda organets bedömning i samband med en ändring av ett 

delsystem som redan omfattas av ett kontrollintyg ska endast avse de delar 

av delsystemet som har ändrats samt deras gränssnitt mot de oförändrade 

delarna av delsystemet. 

5 § Om anmält organ, när så tillåtet, utfärdar intyg för serie av delsystem 

eller del av delsystem ska 3 och 4 §§ samt 618 §§ gälla i tillämpliga delar. 

Mellanliggande kontrollintyg 

6 § På begäran av den sökande kan det anmälda organet genomföra kont-

roller för delar av ett delsystem eller begränsa kontroller till bestämda 

etapper av kontrollförfarandet. I dessa fall kan kontrollresultaten dokumen-

teras i ett mellanliggande kontrollintyg som utfärdas av det anmälda organ 

som den sökande har utsett. 

7 § Den sökande får ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för 

utformningsskedet, inklusive typprovning, och för produktionsskedet för 

hela delsystemet eller för valfritt skede som den sökande beslutar att dela 

upp det i. 

8 § Den sökande får ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för valfri 

del som den sökande beslutar att dela upp delsystemet i. Varje del ska då 

kontrolleras under varje etapp i enlighet med 3 §. 

9 § Det anmälda organet ansvarar för att det mellanliggande kontroll-

intyget innehåller hänvisningar till de tekniska specifikationer för driftskom-

patibilitet som har kontrollerats av det anmälda organet. 

Kontrollintygets innehåll 

10 § Det anmälda organet som ansvarar för kontrollerna ska genomföra 

bedömningen i enlighet med 3 § och utfärda kontrollintyget som är avsett 

för den sökanden.  

Den sökande ska efter det utfärda EG-kontrollförklaringen.  

11 § Det anmälda organet ansvarar för att kontrollintyget innehåller hän-

visningar till de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som har 

kontrollerats.  

12 § Om det anmälda organet inte har bedömt delsystemets överensstäm-

melse med alla relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska 
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det anmälda organet ange i kontrollintyget vilka krav som det anmälda 

organet inte har kontrollerat.  

13 § Det anmälda organet som ansvarar för kontrollen av delsystemet ska 

ta hänsyn till mellanliggande kontrollintyg när sådana förekommer.  

14 § Det anmälda organet ska innan det utfärdar sitt kontrollintyg  

1. kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen uppfyller de rele-

vanta kraven i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet,  

2. kontrollera alla relevanta aspekter som inte omfattas av de mellan-

liggande kontrollintygen, och  

3. kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet. 

Tekniskt underlag  

15 § Varje anmält organ som medverkar i kontrollen av ett delsystem ska 

upprätta ett tekniskt underlag vilket omfattar dess verksamhetsområde. 

16 § Den sökande ska sammanställa ett tekniskt underlag som åtföljer EG-

kontrollförklaringen. 

Underlaget ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1. 

Språk 

17 § Den sökande ansvarar för att underlaget och korrespondens med 

Transportstyrelsen om EG-kontrollförfarandet är på ett av Europeiska unio-

nens officiella språk.  

Förvaring 

18 § Den sökande ska behålla en kopia av det tekniska underlag som 

åtföljer EG-kontrollförklaringen så länge delsystemet är i bruk.   

EG-kontrollförklaring för delsystem 

19 § Den sökande ska upprätta EG-kontrollförklaringen för ett delsystem.  

Den sökande ska i EG-kontrollförklaringen förklara sig fullt ansvarig för 

att det berörda delsystem som har varit föremål för kontrollförfarande 

uppfyller kraven i den relevanta unionslagstiftningen samt kraven i relevanta 

nationella bestämmelser. 

20 § EG-kontrollförklaringen ska grundas på de uppgifter som framkom-

mit vid EG-kontrollförfarandet för delsystem enligt 3–18 §§.  

21 § EG-kontrollförklaringen ska vara skriven på samma språk som det 

tekniska underlaget som åtföljer EG-kontrollförklaringen.  

22 § Den sökande ska datera och underteckna EG-kontrollförklaringen 

och åtföljande dokument. EG-kontrollförklaringen och de åtföljande doku-

menten ska åtminstone innehålla de uppgifter som är angivna i bilaga 2. 
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EG-kontrollförklaring vid ändring av delsystem 

23 § I samband med en ändring, som inte är ett utbyte inom ramen för 

underhåll, av ett delsystem som sedan tidigare omfattas av en EG-kontroll-

förklaring ska bestämmelser i 2429 §§ tillämpas, utan att det påverkar 

tillämpningen av 2 kap. 14 c § i järnvägsförordningen (2004:526). 

24 § Om den sökande som inför ändringen visar att ändringen inte på-

verkar de grundläggande konstruktionsegenskaperna hos delsystemet som är 

relevanta för överensstämmelsen med kraven avseende grundparametrarna 

ska den sökande uppdatera hänvisningarna i de dokument som ingår i det 

tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen.  

Den sökande som inför ändringen behöver inte upprätta en ny EG-

kontrollförklaring. 

25 § Om den sökande som inför ändringen visar att ändringen påverkar de 

grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta 

för överensstämmelsen med kraven avseende vissa grundparametrar ska den 

sökande upprätta en kompletterande EG-kontrollförklaring med hänvisning 

till de berörda grundparametrarna. 

26 § Den sökande som inför ändringen ska även se till att den komp-

letterande EG-kontrollförklaringen åtföljs av en förteckning över de doku-

ment i den ursprungliga EG-kontrollförklaringen som inte gäller längre. 

27 § Den sökande som inför ändringen ansvarar för att det tekniska under-

laget som åtföljer EG-kontrollförklaringen innehåller bevis för att änd-

ringarnas inverkan är begränsad till de grundparametrar som avses i 8 §. 

28 § Bestämmelserna i 1922 §§ ska gälla i tillämpliga delar för den 

kompletterande  EG-kontrollförklaringen. 

29 § Den ursprungliga EG-kontrollförklaringen ska gälla för de grund-

parametrar som inte berörs av ändringen. 

EG-kontrollförklaring vid ytterligare kontroller 

30 § EG-kontrollförklaringen för ett delsystem kan kompletteras om ytter-

ligare kontroller utförts, särskilt när sådana ytterligare kontroller är nöd-

vändiga för ett kompletterande godkännande för ibruktagande. I sådana fall 

ska omfattningen av den kompletterande förklaringen begränsas till 

omfattningen av de ytterligare kontrollerna. 

Mellanliggande EG-kontrollförklaring 

31 § Om den sökande upprättar en mellanliggande EG-kontrollförklaring 

baserat på mellanliggande EG-kontrollintyg ska bestämmelserna i 1922 §§ 

tillämpas. 
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EG-försäkran 

32 § EG-försäkran är tillämplig på de i 2 kap. 10 § i järnvägslagen 

avsedda komponenter nödvändiga för driftskompatibilitet.  

33 § Den sökande ska datera och underteckna EG-försäkran om överens-

stämmelse eller lämplighet för användning och åtföljande dokument. 

Försäkran ska avfattas på samma språk som instruktionsboken och innehålla 

uppgifter angivna i bilaga 3. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016.  

2. Genom författningen upphävs Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 

2008:13) om EG-kontroll m.m. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Alexander Östman 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga 1. Innehåll i tekniskt underlag 

1. Information om tekniska egenskaper rörande utformningen, inklusive 

allmänna ritningar och detaljritningar när det gäller utförandet, elektriska 

och hydrauliska diagram, kopplingsscheman, beskrivningar av datasys-

tem och automatiska system på en detaljnivå som är tillräcklig för att 

den pågående kontrollen av överensstämmelse ska kunna dokumenteras, 

dokumentation om drift och underhåll med mera, som har relevans för 

delsystemet i fråga.  

 

2. En förteckning över komponenter nödvändiga för driftskompatibilitet.  

 

3. De tekniska underlag som upprättas av vart och ett av de anmälda organ 

som medverkar i kontrollen av delsystemet, som ska omfatta följande: 

 

a) Kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse, och i förekom-

mande fall EG-försäkringar om lämplighet för användning, som fast-

ställts för komponenter nödvändiga för driftskompatibilitet, vid 

behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de 

provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de an-

mälda organen på grundval av de gemensamma tekniska specifika-

tionerna. 

 

b) Mellanliggande kontrollintyg, om sådana finns tillgängliga, som 

åtföljer kontrollintyget, inklusive resultatet av det anmälda organets 

kontroll av de mellanliggande kontrollintygens giltighet.  

 

c) Kontrollintyget som visar att delsystemet överensstämmer med kra-

ven i den eller de relevanta tekniska specifikationer för drifts-

kompatibilitet, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det 

anmälda organ som ansvarar för kontrollen. Detta kontrollintyg ska 

också innehålla uppgifter om eventuella förbehåll som givits under 

arbetets utförande och som inte dragits tillbaka. Det ska även åtföljas 

av inspektions- och kontrollrapporter som det anmälda organet 

utarbetat inom ramen för sitt uppdrag,  

 

4. Kontrollintyg som utfärdats i enlighet med annan lagstiftning som ska 

tillämpas i överensstämmelse med fördraget.  

 

5. När det krävs en kontroll av säker integrering ska det relevanta tekniska 

underlaget innehålla bedömarens rapporter om de gemensamma säker-

hetsmetoderna för riskbedömning. 

 

 





Bilaga 2 

 

9 

TSFS 2016:96 

Bilaga 2. Innehåll i EG-kontrollförklaring 

1. Hänvisning till Europarlamentet och rådets direktiv 2008/57/EG av den 

17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom 

Europeiska unionen, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och 

i tillämpliga fall nationella bestämmelser. 

 

2. I samband med undantag, delvis tillämpning av tekniska specifikationer 

för driftskompatibilitet vid modernisering eller ombyggnad, övergångs-

period i en teknisk specifikation eller specialfall ska EG-kontrollförkla-

ringen innehålla hänvisning till tekniska specifikationer för driftskompa-

tibilitet eller delar av dessa för vilka överensstämmelsen inte har grans-

kats under EG-kontrollförfarandet och till de nationella bestämmelser 

som har tillämpats. 

 

3. Uppgifter om namn och adress för sökanden, inklusive organisations-

namn och fullständig adress och om det är fråga om ett behörigt ombud 

ska den även den upphandlande enhetens eller tillverkarens organisa-

tionsnamn uppges. 

 

4. Kortfattad beskrivning av delsystemet. 

 

5. Uppgifter om namn, adress och identifikationsnummer för de anmälda 

organ som utförde EG-kontrollförfarandet. 

 

6. Uppgifter om namn, adress och identifikationsnummer för de anmälda 

organ som utförde bedömningen av överensstämmelse med övriga 

bestämmelser som följer av fördraget. 

 

7. Uppgifter om namn och adress för de utsedda organ som utförde 

kontrollerna av överensstämmelse med nationella bestämmelser. 

 

8. Uppgifter om namn och adress för bedömningsorgan som fastställde de 

säkerhetsbedömningsrapporter som rör användningen av de gemen-

samma säkerhetsmetoderna för riskbedömning, när så krävs. 

 

9. Hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlag som åtföljer EG-

kontrollförklaringen. 

 

10. Alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska 

uppfylla och, om tillämpligt, särskilt sådana som gäller eventuella 

begränsningar av eller villkor för driften. 

 

11. Undertecknarens identitet. 
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Bilaga 3. Innehåll i EG-försäkran 

1. Hänvisning till Europarlamentet och rådets direktiv 2008/57/EG av den 

17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom 

Europeiska unionen. 

 

2. Tillverkarens eller dennes i Europeiska unionen etablerade behöriga 

ombuds namn och adress (organisationsnamn och fullständig adress ska 

uppges; om det är fråga om ett behörigt ombud ska tillverkarens orga-

nisationsnamn också uppges.) 

 

3. Beskrivning av komponenten nödvändig för driftskompatibilitet (märke, 

typ osv.). 

 

4. Uppgift om vilket förfarande som tillämpats för försäkran om överens-

stämmelse eller lämplighet för användning. 

 

5. Alla relevanta beskrivningar av komponenten nödvändig för driftskom-

patibilitet, särskilt beträffande komponentens användningsbetingelser. 

 

6. Namn på och adress till de anmälda organ som medverkat i förfarandet 

för överensstämmelse eller lämplighet för användning, provnings-

intygets datum och, i förekommande fall, giltighetstid och giltighets-

villkor. 

 

7. I förekommande fall, hänvisning till de europeiska specifikationerna.  

 

8. Uppgifter om den som av tillverkaren eller dennes i Europeiska unio-

nens etablerade behöriga ombud bemyndigats att sluta avtal med 

bindande verkan. 

 


