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Säkerhetsdirektiv  

 (EU) 2016/798 

Driftskompatibilitetsdirektiv  

(EU) 2016/797 

ERA förordning 
(EU) 2016/796 

Marknadsdirektivet 
(EU) 2016/2370 

Tekniska pelaren Marknadspelaren 



Undantag (EU) 2016/798  
 

Säkerhetsdirektivet  Art 2.2 Tillämningsområde   

Detta direktiv ska inte tillämpas på: 

 a) tunnelbanor,  

 b) spårvägs- och snabbspårvägsfordon samt infrastruktur som 

enbart används av dessa fordon, eller  

 c) nät som är funktionellt helt åtskilda från resten av unionens 

järnvägssystem och endast är avsedda för persontransport i lokal-

, stads- eller förortstrafik samt företag som enbart använder de 

näten.  



Undantag (EU) 2016/ 797 

Driftskompatibilitetsdirektivet  Kapitel 1 Art 1.3 

Syfte och Tillämningsområde   

Detta direktiv ska inte tillämpas på: 

 a) tunnelbanor,  

 b) spårvägs- och snabbspårvägsfordon samt infrastruktur som enbart 

används av dessa fordon, eller  

 c) nät som är funktionellt helt åtskilda från resten av unionens 

järnvägssystem och endast är avsedda för persontransport i lokal-, 

stads- eller förortstrafik samt företag som enbart använder de näten. 



Fristående bana , NTT 
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd , NTT 

TSFS 2015:33 Säkerhetsstyrningssystem 

§ 8 Ett säkerhetsstyrningssystem ska bestå minst av de delar som framgår  

enligt  paragrafen. 

Se punkt 1 – 10  

 

§ 9 Järnvägsföretagets övriga säkerhetsbestämmelser ska omfatta de delar som  

framgår enligt paragrafen 

Se punkt 1- 4 

 

§ 10 Säkerhetsstyrningssystemet och de övriga säkerhetsbestämmelserna 

ska dokumenteras samt vara känd och tillgänglig 

 

 



Särskilt tillstånd - NTT 

Särskilt tillstånd kan användas till 2018-12-31 

 All trafik på nationella nätet, även museitrafik, måste 

därefter ha licens och säkerhetsintyg del A och del B. 

 

Museitrafik på fristående bana kan ansöka om NTT 

• För dem som redan idag innehar särskilt tillstånd och 

ansöker om ett NTT, tillämpar Transportstyrelsen ett 

förenklat ansökningsförfarande. 



Förenklad tillståndsansökan, NTT 

1. Transportsstyrelsen kommer att kontakta 

tillståndinnehavarna under hösten 2017. 

2. Ansökan om användarkonto i TRAP. 

3. Ansökan fylls i  på nätet, och registreras direkt i TRAP. 

4. Endast ett fåtal uppgifter behövs i den förenklade 

ansökan. 

5. Museiorganisationer som uppfyller kraven i 

avgiftsföreskriften är befriade från avgift. 

 



Ansöka om tillstånd 



Ansöka om användarkonto 



Förenklad tillståndsansökan, NTT 
Förenklad ansökan – endast de rödmarkerade punkterna  

TSFS 2015:35 Ansökan § 7: 

Ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska lämnas i det formulär som 

Transportstyrelsen har anvisat och ska innehålla  

• 1. uppgifter om sökandens namn, postadress, telefonnummer, organisationsnummer eller motsvarande,  

• 2. uppgifter om organisationsform och ägarstruktur samt organisation och befogenhetsfördelning,  

• 3. kontaktuppgifter för personer med ansvar för järnvägsverksamheten,  

• 4. uppgifter om trafikomfattning samt resurser i form av antal personal som anställts eller anlitats för 

järnvägsverksamheten,  

• 5. uppgifter om typ av trafik och rörelseformer,  

• 6. uppgift om vilket eller vilka järnvägsnät som ska trafikeras,  

• 7. en förteckning över de olika typer av järnvägsfordon som avses ingå i driften,  

• 8. en förteckning över de olika personalkategorier med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten som 

anställts eller anlitats för järnvägsverk-samheten,  

• 9. en kopia av försäkringsbrev eller uppgift om annat likvärdigt arrangemang,  

• 10. verksamhetens säkerhetsstyrningssystem, och  

• 11. verksamhetens övriga säkerhetsbestämmelser 
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Viktigt att tänka på! 

• I samband med er ansökan ska det framgå att ni önskar 

få det särskilda tillståndet återkallat under förutsättning 

att NTT beviljas! 



Ny tillståndsform för infrastruktur 

• I samband med omskrivning av nuvarande  

järnvägslag (2004:519) och järnvägsförordning (2004:526), 

kommer Transportstyrelsen att föreslå att ett nytt nationellt tillstånd 

för infrastrukturförvaltare inrättas. 

• ”Nationellt spårtillstånd” ska kunna erhållas för 

järnvägsinfrastruktur på bl.a. fristående banor och ha lättnader mot 

idag motsvarande NTT.  

• Om förslaget går igenom kan det börja det tillämpas från 16 juni 

2019. 



Tillsyn 

Tillsyn av tillståndshavare med nationella tillstånd, 

kommer att utföras på samma sätt som idag genom 

riskbaserad tillsyn. 

• Syftet är att ge tillståndshavaren förutsättningar att förstå och 

tillämpa gällande regelverk så att de kan ta hand om egna och 

gemensamma risker i järnvägsverksamheten. 

• Genomföra kontroll och verifiering av att 

säkerhetsstyrningssystemet och övriga säkerhetsbestämmelser 

uppfyller gällande krav. 

 



Frågor? 
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