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Körorder Tågorderuttag är en applikation som finns på 
Trafikverket.se - Operativ järnvägsdrift.
(Inloggning krävs)

Körorder TågorderuttagKörorder Tågorderuttag
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Gränssnittet anpassas efter enhet och webbläsare

De val som finns

i Huvudmenyn

Huvudmeny

Gränssnitt Körorder TågorderuttagGränssnitt Körorder Tågorderuttag

Exempel
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Uttag av Tågorder kan göras med:

Uttag TågorderUttag Tågorder

Train-ID Tekniskt tågnummer
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Ange aktuell benämning i Train-ID

• Sökresultatet kan presentera flera järnvägsföretags 
tåg.

• Tågets från och till trafikplats fylls i automatiskt

• Om tåget ingår i tågkedja visas hela tågkedjan

Välj tåg, avgångsdag och avgångsplats

• Datum avser tågets utgångsplats

• Förslag på platser längs tågets färd visas som 
valbara alternativ

För att ändra från och till trafikplats 

• Fyll manuellt i tågets från eller till plats genom 
skriva platsnamn eller signatur i fältet eller välj plats 
i rullgardinsmenyn.

Uttag 

• Välj ”ta ut tågorder”. PDF skapas och tågorder 
registreras som uttagen

• OBS! Uttag via mobil rekommenderas ej 

Ta ut fler tågorder i samlad PDF

• Du kan även välja ”lägg till tågorder” för att lägga till 
flera tågorderuttag i en och samma PDF, innan 
uttag sker.

• När önskade tågorder lagts till, välj ”ta ut tågorder i 
batch”. PDF skapas och tågorder registreras som 
uttagen

I Tågorderuttaget slås Körplan och Tågorder ihop och heter 
Tågorder med Körplan. 
Tågordern skapas som PDF och visas automatiskt på en ny 
flik när den är klar. Tågordern kan nu sparas eller skrivas ut.

Uttag Tågorder med Train-IDUttag Tågorder med Train-ID
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Ange aktuellt tågnummer

• Tågets Från och Till trafikplats fylls i automatiskt 

• Om tåget ingår i tågkedja visas hela tågkedjan 

Välj Ordinarie/planerad avgångsdag och från/till-plats

• Datum avser tågets avgångsplats 

För att ändra från och till trafikplats: 

• Fyll manuellt i tågets från eller till plats genom skriva 
platsnamn eller signatur i fältet eller välj plats i 
rullgardinsmenyn.

• Förslag på platser längs tågets färd visas som valbara 
alternativ

Uttag 

• Välj ”ta ut tågorder”. PDF skapas och tågorder registreras 
som uttagen

• OBS! Uttag via mobil rekommenderas ej 

Ta ut fler tågorder i samlad PDF

• Du kan även välja ”lägg till tågorder” för att lägga till flera 
tågorderuttag i en och samma PDF, innan uttag sker.

• När önskade tågorder lagts till, välj ”Ta ut tågorder i batch”. 
PDF skapas och tågorder registreras som uttagen

I Tågorderuttaget slås Körplan och Tågorder ihop och heter 
Tågorder med Körplan. 
Tågordern skapas som PDF och visas automatiskt på en ny flik 
när den är klar. Tågordern kan nu sparas eller skrivas ut.

Uttag Tågorder med tekniskt tågnummerUttag Tågorder med tekniskt tågnummer
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Tågorder med körplan skapas som PDF 
och visas automatiskt i en ny flik när den är 
klar.

Tågordern kan nu sparas eller skrivas ut. 

För att spara tågorder: 

1. Klicka på spara ikonen

2. Ange vart du vill spara dokumentet och 
ange ett filnamn

3. Välj därefter spara 

4. Tågordern är nu sparad på den angivna 
platsen

För att skriva ut tågorder

1. Klicka på skriv ut 

2. Välj valfri skrivare på datorn 

3. Skriv ut

Spara /Skriva ut TågorderSpara /Skriva ut Tågorder
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1. Välj Sträckorder i huvudmenyn

2. Ange aktuell sträckan i från och till trafikplats 
genom att ange platsnamn eller signatur. 

3. Kontrollera vald sträcka.
• Stäcka visas längst ner

• För att ändra vald sträcka, lägg till via-
trafikplatser. 

4. Vid behov korrigera datum
• Systemet visar automatiskt dagens datum 

och tillsvidare 

5. Lägg till eventuella via platser där så behövs
• Platser måste läggas till i geografisk 

ordning.

• Sträcka korrigeras och visas längst ner 

6. Välj ”ta ut sträckorder”. PDF skapas

OBS: Sträckordern innehåller inga uppgifter om 

transportvillkor (specialtransporter) då de from 

T23 inte klassas som säkerhetsorder.

Uttag SträckorderUttag Sträckorder
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Tågordern skapas som PDF och visas 
automatiskt i en ny flik när den är klar.

Tågordern kan nu sparas eller skrivas ut.

För att spara sträckorder: 

1. Klicka på spara ikonen

2. Ange vart du vill spara dokumentet och 
ange ett filnamn

3. Välj därefter spara 

4. Sträckordern är nu sparad på den 
angivna platsen

För att skriva ut sträckorder: 

1. Klicka på skriv ut 

2. Välj valfri skrivare på datorn 

3. Skriv ut

Uttag SträckorderUttag Sträckorder
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Uttag Reservtågorder med Körplan

• Fyll i tågnummer eller välj Operatör och 
Ord./Planerad avgångsdag

• Tågordern skapas som PDF och visas 
automatiskt på en ny flik när den är klar.

• I reservtågorder med Körplan slås Tågorder 
och Körplan ihop och liknar ett 
Tågorderuttag. 

• Tågordern kan nu sparas eller skrivas ut.

Det går endast att ta ut reservorder upp till sju 
dagar framåt.

Väljs alternativet Operatör blir resultatet  
operatörens alla tåg för valt dygn som .zip fil.

Uttag ReservtågorderUttag Reservtågorder

OBS
Tillstånd att framföra tåget utan giltig tågorder måste 
inhämtas från tågklarerare innan färd påbörjas.

Körorder Reservorderuttag är en applikation som 
finns på Trafikverket.se Operativ järnvägsdrift.
(Inloggning krävs)
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Fakta och bra att veta
Körorder

Fakta och bra att veta
Körorder
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Tågorder med körplan

• Visar tågets körplan och tågorder hopslagen.

Sträckorder

• En sträckorder visar alla order för vald sträcka i sträckans riktning, mellan angivet datumintervall.

– För att se alla order mellan två platser måste två sträckorder tas ut, en åt vardera håll

– Systemet väljer sträcka baserat på den väg som flest tåg färdas. Finns det inga tåg på vald sträcka, 

väljs sträcka med minst antal trafikplatser. För att ändra vald sträcka, lägger användaren till via-

trafikplatser i geografisk ordning

OBS: Sträckordern innehåller inga uppgifter om transportvillkor (specialtransporter) då de from T23 inte 

klassas som säkerhetsorder.

Reservtågorder med körplan

• Reservtågorder med körplan speglar ett Tågorderuttag. 

Finns för de kommande 7 dygnen.

Dokument från körorderDokument från körorder
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Tågorder
• En tågorder gäller från tidpunkten för 

uttaget till tågets slutplats + 2 timmar. 
• Om uttaget sker efter avgångstid förlängs 

tågorderns giltighetstid med motsvarande 
tid

• Giltighetstiden samt uttagstid går att 
utläsa på tågordern 

• OBS! För att undvika manuell 
ordergivning så ska tågorder tas ut så 
nära avgång som möjligt, dock utan att 
riskera färdens avgång. 

• Det första uttaget styr den manuella 
ordergivningen, även om nytt uttag 
skett senare.

GiltighetstidGiltighetstid
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Order på Tågorder med Körplan

Om en order börjar eller slutar att gälla 
under tågorderns giltighetstid visas det i 
kolumnen Säkerhetsorder/Transportvillkor.

• Exempel 
• 22:00:05:00

Ordern gäller mellan klockslag

• Fr.o.m. kl. 22:00
Ordern gäller från och med klockslag 
inom tågorderns giltighetstid

• T.o.m. kl. 05:00
Ordern gäller till och med klockslag 
inom tågorderns giltighetstid 

GiltighetstidGiltighetstid
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Order på sträckorder
Datum

• Datum för när order gäller visas alltid i 
kolumnerna Fr.o.m. och T.o.m.

Trafikeringsdagar

• Om order gäller visa trafikeringsdagar 
visas det i Tdag/delad tid. Om fältet är 
tomt gäller order alla trafikeringsdagar.

Klockslag för när order gäller
Sammanhängande tid 

• Om en order gäller i en 
sammanhängande tid visar start- och 
sluttid i kolumnerna From och Tom

Delad tid

• Om order gäller mellan vissa klockslag 
varje dag visas tiderna i kolumnen 
Tdag/delad tid. Vid delad tid anges alltid 
Trafikeringsdager

Sträckorder sammanhängande tid  

Sträckorder delad tid 

GiltighetstidGiltighetstid

* Gäller kl. 12:00-15:00 varje dag, mån till fre (M-F)


