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JÄRNVÄG

beslutade den 14 oktober 2016.
Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 1 kap. 2 § och 5 kap. 10 §
järnvägsförordningen (2004:526) i fråga om Järnvägsstyrelsens föreskrifter
(JvSFS 2005:1) om tillträde till järnvägsinfrastruktur
dels att rubriken till författningen samt 1, 2, 4, 7, 10–13, 21 och 30 §§ ska
ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 7 a, 21 a, 41 a och 41 b §§,
och närmast före 41 a och 41 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2005:1) om
tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur;
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beskrivning av järnvägsnät, tilldelning av infrastrukturkapacitet och bestämmelser om tillträde
till tjänster.
2 § De beteckningar som används i föreskrifterna har samma betydelse
som i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526).
I övrigt har följande begrepp nedan angiven betydelse.
ad hocansökningar

ansökningar i enlighet med 6 kap. 16 § järnvägslagen
(2004:519)

arbetsfordon

järnvägsfordon för vilka infrastrukturförvaltaren –
utifrån sin infrastruktur – har beslutat ska användas
för banarbeten och därmed följa infrastrukturförvaltarens särskilda bestämmelser för arbetsfordon

internationella
tåglägen

den svenska delen av tåglägen som sträcker sig över
flera länder

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012
om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ursprungliga
lydelsen.
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TSFS 2016:106
planeringsprocessen

den process som bedrivs hos en infrastrukturförvaltare för framtagande av en tågplan

4 § En beskrivning av järnvägsnät ska innehålla information om
1. infrastrukturen enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519),
2. villkor för att nyttja infrastrukturen enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen,
3. reserverad infrastruktur enligt 6 kap. 3 § järnvägslagen,
4. datum och tidsfrister m.m. för planeringsprocessen,
5. infrastrukturförvaltarens samarbete enligt 6 kap. 4 § järnvägslagen,
6. preliminära tåglägen för internationell trafik enligt 5 kap. 6 § järnvägsförordningen (2004:526),
7. ansökningar om tåglägen, nationella som internationella, enligt
6 kap. 7 § järnvägslagen,
8. ad hoc-ansökningar om tåglägen, nationella som internationella, enligt
6 kap. 16 § järnvägslagen,
9. tjänster enligt 6 kap. 23–23 c §§ järnvägslagen,
10. avgifter enligt 7 kap. järnvägslagen,
11. samordning enligt 6 kap. 10 § järnvägslagen,
12. tvistlösning enligt 6 kap. 12 § järnvägslagen,
13. överbelastad infrastruktur enligt 6 kap. 13 § järnvägslagen,
14. prioriteringskriterier enligt 6 kap. 3 och 15 §§ järnvägslagen,
15. kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan enligt 6 kap. 6 §
järnvägslagen,
16. störningar, röjnings- och nödsituationer enligt 6 kap. 17 och 18 §§
järnvägslagen,
17. nyttjandegrad enligt 6 kap. 20 § järnvägslagen,
18. ramavtal enligt 6 kap. 21 § järnvägslagen,
19. övrig relevant information som behövs för tilldelning av infrastrukturkapacitet,
20. krav på sökande som ställts i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/10 om kriterier för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet och om upphävande av genomförandeförordning (EU)
nr 870/2014,
21. ansökan om licens, säkerhetsintyg och nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 3 kap. 2–4 §§ järnvägslagen (2004:519), och
22. förfarande för hänskjutning av tvister till och begäran om fastställande av villkor i trafikeringsavtal av Transportstyrelsen enligt 8 kap. 9 §
järnvägslagen.
Infrastrukturförvaltare kan upprätta beskrivning av järnvägsnät gemensamt. Varje infrastrukturförvaltare ansvarar för sin del i den gemensamma
beskrivningen av järnvägsnäten.
7 § Av informationen om datum och tidsfrister m.m. för planeringsprocessen enligt 4 § första stycket 4 ska framgå
a) datum, med hänsyn till 5 kap. 4 § järnvägsförordningen (2004:526),
för när tågplanen börjar gälla respektive slutar,
Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 1 och 2 i tidigare utgivna TSFS 2016:106.
Rättelsen avser 4 § första stycket 20.
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