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Transportstyrelsens föreskrifter 
om registrering och märkning av järnvägsfordon; 

beslutade den 13 maj 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 1 kap. 4 § och 
4 kap. 14 § järnvägsteknikförordningen (2022:417) samt 1 kap. 8 § och 
3 kap. 4 § förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande för 
de register över fordon som avses i 5 kap. 11 § järnvägstekniklagen 
(2022:366) och i 3 kap. 8 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem 
samt bestämmelser om märkning av fordon som avses i 4 kap. 12 § 
järnvägstekniklagen och i 3 kap. 9 § lagen om nationella järnvägssystem. 

2 § Bestämmelserna om registrering i 3 kap. 8 § och om märkning i 3 kap. 
9 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem samt bestämmelserna i 
dessa föreskrifter gäller inte för fordon som undantas från godkännande 
enligt 5 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:34) om godkännande 
av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem. 

3 § De ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma 
betydelse som i järnvägstekniklagen (2022:366), järnvägsteknikförord-
ningen (2022:417), lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem och 
förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem. 

Registrering av fordon 

4 § Efter det att ett fordon har godkänts för att släppas ut på marknaden 
och innan fordonet används första gången inom det område för användning 
som anges i godkännandet, ska fordonsinnehavaren för registreringsändamål 
ge in uppgifter till Transportstyrelsen 

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
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TSFS 2022:37 

1. i enlighet med det formulär för registrering som Transportstyrelsen har
fastställt, och 

2. i enlighet med den blankett för fordonets tekniska egenskaper som
Transportstyrelsen har fastställt för respektive det europeiska och nationella 
fordonsregistret. 

5 § I det fall ett fordon är godkänt för att tas i bruk enligt tidigare lagstift-
ning före ikraftträdandet av järnvägstekniklagen (2022:366) och lagen om 
nationella järnvägssystem (2022:368) men inte finns registrerat i det nation-
ella register över fordon som förs av Transportstyrelsen, ska fordons-
innehavaren för registreringsändamål ge in uppgifter till Transportstyrelsen 

1. i enlighet med det formulär för registrering som Transportstyrelsen har
fastställt, och 

2. i enlighet med den blankett för fordonets tekniska egenskaper som
Transportstyrelsen har fastställt för respektive det europeiska och nationella 
fordonsregistret.  

6 § Om någon av de uppgifter som lämnats till Transportstyrelsen enligt 4 
och 5 §§ ändras ska fordonsinnehavaren, i samma ordning som i 5 §, anmäla 
detta till Transportstyrelsen enligt 7 kap. 6 § järnvägsteknikförordningen 
(2022:417) eller enligt 5 kap. 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägs-
system. 

Märkning av fordon 

7 § Fordonsinnehavaren ska se till att fordon märks med det fordons-
nummer och de beteckningar som Transportstyrelsen tilldelat vid 
registrering. 

Märkning ska ske i enlighet med tillägg H till kommissionens förordning 
(EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för drifts-
kompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägs-
systemet i Europeiska unionen. 

Undantag från krav på märkning av fordon 

8 § Bestämmelserna om märkning i 3 kap. 9 § lagen (2022:368) om 
nationella järnvägssystem och i dessa föreskrifter gäller inte för fordon som 
är avsedda att uteslutande användas för historiska ändamål eller 
turiständamål eller fordon som enbart används på järnvägsnät som är 
funktionellt åtskilda enligt 1 kap. 4 § 2 järnvägstekniklagen (2022:366). 

Fordonen ska dock alltid märkas med fordonsnummer invändigt i 
förarhytt. 

Undantag 

9 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 
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1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022. 
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2014:47) om registrering och märkning av järnvägsfordon. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Mikael Hägg 
 (Väg och järnväg) 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 


	Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon;
	TSFS 2022:37
	JÄRNVÄG
	Inledande bestämmelser
	Tillämpningsområde och definitioner

	Registrering av fordon
	Märkning av fordon
	Undantag från krav på märkning av fordon

	Undantag




