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Trafikverkets hemsida
Ta del av underlag Fastställd tågplan 2023

På Trafikverkets webbsida kommer följande dokument publiceras för 

Fastställd tågplan 2023.

• Fastställelsedokument

• Grafisk tidtabell

• Tidtabeller

• Tåglista

Utöver detta publiceras även underlag via:

• MPK Långtid

• MPK Visare

• Data – datautbytesportalen (DUP)
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Trafikverkets hemsida
Grafisk tidtabell
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• Information som presenteras 

i graf:

‒ Bakgrundsfärg grön = 
fastställt tågläge

‒ Identiteter i graf

‒ Tåg-ID (Organisation, 
Benämning, Variant) 

Bakgrundsfärg grön = 

fastställt tågläge

Tåg-ID: 1174-74-02



Trafikverkets hemsida
Tåglista

• Tåglista

‒ En lista med alla tåg. I denna lista är det 
möjligt att filtrera fram vilka tåg som tillhör 
ett tågläge med status ”Fastställt”

‒ Observera att tåglistan innehåller 
färdplanstider

• För att underlätta att jämföra 

informationen kan ni filtrera på er 

benämning (exempelvis 7600)

‒ MPK Långtid 7600-01 JLT

‒ Tåglistan 3075-7600-01

‒ MPK Visare 3075 7600-01
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I tåglistan kan man se 

del av tågID

I MPK Långtid kan 

man se del av tågID



MPK Långtid
Fastställd tågplan 2023

• I MPK Långtid presenteras en 
fastställelse per sökande. Det är endast 
fastställd kapacitet som publiceras i MPK 
Långtid. 
‒ Kapacitet med status ”Borttagen” är 

kapacitet som inte ingick i fastställelsen.

• Detta kommer ni åt via er 
Långtidsansökan, välj ”Fastställelse” 
under kolumnen Status/Version.

• Nu kan ni välja att visa fastställelsen och 
jämföra detta med er ansökan.
‒ Tiderna i fastställelsen presenteras på 

tåglägesnivå, dvs. alla platser i tåget 
framgår men endast tider på avtalsplatser 
presenteras.
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MPK Visare
Fastställd tågplan 2023

• Fastställd tågplan 2023 finns i datamängden ”T23 -

Konstruktionsläget T23 för planeringsdatum YYYY-MM-

DD”. 

‒ Detta motsvarar fastställelsen den 18 oktober och information 
kan inte ändras, trots att datum i rubriken kommer uppdateras 
varje dag. 

‒ Grafer och spåranvändningsplaner kommer hämtas från 
Gällande plan och speglar inte fastställelsen den 18 oktober. 

• Tåglägen med status ”Erbjudande” är fastställda tåglägen.

• I MPK Visare visas både färdplanens samt tåglägets tider. 

Tiderna som står listade bredvid trafikplatsen är 

färdplanens tider. För att se tåglägets tider behöver ni 

klicka på raden för den trafikplatsen.
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Klicka på trafikplatsen 

för att se tiderna i 

tågläget

För att endast se 

fastställda tåg, filtrera 

enligt detta



Info till branschen
Fastställelse och publicering

• Fastställelse
‒ När tågplaneprocessen avslutas så fastställs tågplanen och kommuniceras till 

sökande och andra berörda via t.ex. MPK Visare, Datautbytesplattformen (DUP)

‒ Fastställa = avtala kapacitet

• Publicering
‒ Efter tågplanen fastställts kommer all fastställd kapacitet publiceras i t.ex. MPK 

Korttid, så att processer för kompletterande ansökan, revision och ad-hoc kan 
påbörjas

‒ Alla förändringar av den fastställda tågplanen kommer publiceras ut som ny eller 
ändrad kapacitet

‒ Publicering = publicera avtalad kapacitet inför och under ”ändringsprocesser”

‒ För T23 kommer även de ansökta behov som ej fastställdes 18 oktober att 
löpande hanteras och publiceras
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Info till branschen
Tågläge och färdplan

• Tågläge

‒ Tågläget är det som avtalas och baseras på det ansökta behovet

‒ Tågläget innehåller t.ex. trafikaktiviteter, tid för trafikaktiviteter samt 
ankomst- och avgångstider på avtalade platser. Även trafikeringsdagar, 
fordonsuppgifter och rutt är en del av tågläget

‒ Tågläget är den grund ni ska utgå ifrån i er planering

• Färdplan

‒ Färdplanen är en detaljerad produktionslösning för att uppfylla tågläget och 
innehåller t.ex. ankomst- och avgångstider och spårval på samtliga platser

‒ Flera färdplaner kan tillhöra samma tågläge

‒ Trafikverket kan optimera och justera tider i färdplanen utan att meddela 
sökande – under förutsättningar att tågläget inte påverkas*
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* Se Järnvägsnätsbeskrivning 2023 kap 4.2


