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Benämning
Er beteckning

Godkännandeobjektets benämning

Sökande infrastrukturförvaltare/spårinnehavare
Verksamhetsutövarens namn

Datum

Adress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Telefonnummer

Organisationsnummer

E-postadress

Webbadress

Kontaktperson
Namn

Telefonnummer

Titel/funktion

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än adress för sökande)
Namn

Referens

Adress

Postnummer

Ort

Ansökan avser
☐ Huvudspår/Tågspår

☐ Sidospår

☐ Bro

☐ Tunnel

☐ Energi

☐ Plattform

☐ Trafikstyrning och signalering

Preliminärt datum för ibruktagande

Översiktlig beskrivning
Ort eller sträcka

Ev. benämning

Kortfattad beskrivning (kan även bifogas som separat bilaga). Säkerhetspåverkande funktioner ska särskilt beskrivas, t.ex. säkerhetspåverkande elektronik,
datorer/program, mekaniska komponenter, elektriska delsystem och kommunikationssystem.

Användningsområde

Genomsnittligt antal vagnar/ mån

TSJ7048, v04.00, 2020-10-15

Välj användningsområde
[Välj
användningsområde]

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

Farligt gods

Välj i ilistan
[Välj
listan]

transportstyrelsen.se
jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74
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Tekniska uppgifter (utförligare information om tekniska uppgifter finns under upplysningar)
Spårlängd i meter

Varav gatuspår (spårväg)

varav särskild banvall (spårväg)

Rälsvikt (kg/m)

Antal växlar

Ballast (t.ex. grus, makadam)

Befästning (t.ex. pandrol, heyback)

Typ av slipers

Största tillåtna axellast

Högsta tillåtna hastighet

Minsta kurvradie

Största lutning

Lastprofil

Antal plankorsningar

Antal tunnlar

Antal broar

Ställverkstyp

Versionsbeteckning

Plan för insändande av underlag
Ange de bilagor som skickas med i denna ansökan samt ange en skattad tidpunkt när dokumenten kommer
att skickas in.
Id

Bilaga nr.
Med i ansökan (i samband med bygghandlingar
eller specifikation)

☐A

Beskrivning av infrastrukturanläggningen, t.ex.
• geografisk placering med preciserade
begränsningspunkter
• användningsområde
• tidpunkt för ibruktagande
• eventuell versionsbeteckning

☐B

Riskanalys
Innan konstruktion och byggande påbörjas

☐C

Kravspecifikation

☐D

Uppgift om vem som utför projektering,
ritningsgranskning och ibruktagandebesiktning

☐E

Uppgift om vilka normer som ligger till grund för den
tekniska utformningen

☐F

Preliminär tidplan med angivelse av tidpunkterna för
konstruktion, byggande och validering
Innan validering påbörjas

☐G

Valideringsplan
Minst fyra veckor innan ibruktagande

☐H

Valideringsrapport (t.ex. rapport från
entreprenadbesiktning utförd före ibruktagande eller
rapport från ATC-simulering eller
granskningsprotokoll)

☐I

Säkerhetsbevisning (avser enbart signalrelaterad
utrustning eller för nya tekniska lösningar)
Efter ibruktagande

☐J

Protokoll från ibruktagande

Prel. tidpunkt
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Efter prov i driftmiljö
☐K

Dokument som styrker att delsystemet är provat i sin
driftmiljö

Ytterligare ansökningshandlingar
Följande ansökningshandlingar skickas in då Transportstyrelsen begär det. Underlaget krävs för
godkännandeobjektet med stor säkerhetspåverkan, t.ex. för nya eller ändrade signalställverk eller för nya
tekniska lösningar avseende nationella säkerhetskomponenter
Id

Om Transportstyrelsen begär det

☐L

En beskrivning av metodiken för hur man framställer
och provar en enskild installation utgående från
grundutförandet

☐M

Upplysning om:
• vem som kommer att föreslås/anlitas som
oberoende granskare och granskarens cv
• infrastrukturförvaltarens eller
spårinnehavarens acceptans av granskaren

☐N

Driftsäkerhets- och säkerhetsplan

☐O

Loggbok över riskkällor

☐P

Dokument som beskriver historiken av
versionsbeteckningarna

☐Q

Användarmanual

☐R

Underhålls- och installationsmanual

☐S

Rapport/-er från oberoende granskare med utlåtande

Bilaga nr.

Prel. tidpunkt

Skicka ansökan till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
eller mejla till
jarnvag@transportstyrelsen.se

Upplysningar
Vägledning för godkännande (TS JV 2009:002).

Skicka med e-post

