
Teknisk Säkerhetsstyrning Signal 

Ansökan om accept 

För ansökningsblanketter, klicka på länken:  Teknisk Säkerhetsstyrning Signal 
Handling skickas till:  teknisk.sakerhetsstyrning.IV@trafikverket.se 

        Version 7.2 
      Gäller från 2020-10-27 

Viktigt..! Blanketten ska endas fyllas i digitalt genom någon Adobe produkt. 
Läs på Teknisk Säkerhetsstyrning Signals (TSS) webbsida om hur man ansöker enligt ny rutin. 
Projektets handläggare för Teknisk Säkerhetsstyrning Signal (TSS) ombesörjer att ansökan fylls i, signeras av 
sökande samt skickar den till teknisk.sakerhetsstyrning.IV@trafikverket.se 
• Del 1 (Röda fält), ifylls av Trafikverkets TSS-funktion
• Del 2-7 (Gröna fält), ifylls av projektets TSS-handläggare

Del 1, Behörighetsregistret (BR) 
Trafikverkets BR-nummer: 

Del 2, Om projektet 
Trafikverkets TSS-id: Region: Trafikverkets arbetsordernummer: 

Projektnamn (samma namn som i Ansökan om start av nästa skede): 

Trafikplats / Sträcka: 

Ä-not / TTL / ETÄ / BES: 

Del 3, Kontaktuppgifter till projektets TSS-handläggare och Trafikverkets projektledare 
TSS-handläggaren, namn: TSS-handläggaren, telefonnummer: 

TSS-handläggaren, mailadress: 

Projektledaren, namn: 

Del 4, Om acceptansökan 
Söker accept som: 

Del 5, Kontaktuppgifter till den som söker accept 
Organisation / företag: Förnamn: Efternamn: 

Stationeringsort: Telefonnummer: 

Mailadress: 
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Del 6, Beskrivning 
Utförlig beskrivning av hur signalanläggningen ändras samt ev bilagor: 
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Del 7, Behörighetsklasser och signering 
Här anges vilka behörighetsklasser som berörs i uppdraget: 

Digital signatur, från den som söker accept (assessor intygar sin oavhängighet vid påskrift): 
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Del 1, Ifylls av beslutsfattaren för Teknisk Säkerhetsstyrning på Trafikverket 

Beslutet från Teknisk Säkerhetsstyrning på Trafikverket: 

Accept beviljas enligt ansökan Acceptansökan avslås 

Övriga upplysningar gällande beslutet: 

Trafikverkets beslutsfattare för Teknisk Säkerhetsstyrning Signal, signatur: 
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