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Mall för anläggningsbeskrivning 

Kapitel-
nummer 

Rubrik Skrivanvisningar Förslag på text 

  I artikel 5.2 i genomförandeförordning 
2017/2177 anges att 
"Infrastrukturförvaltare ska tillhandahålla 
en gemensam mall som ska utvecklas 
av järnvägssektorn i samarbete med 
tillsynsmyndigheter senast den 30 juni 
2018 som tjänsteleverantörer kan 
använda för att lämna information. 
 
Denna mall för 
anläggningsbeskrivningar är framtagen 
av RNE och IRG-Rail i samarbete med 
järnvägssektorn och syftar till att stödja 
tjänsteleverantörer vid framtagande av 
anläggningsbeskrivning i enlighet 
kraven i Genomförandeförordning 
2017/2177.  
 
Som tjänsteleverantör kan man välja att 
använda denna mall eller att utveckla 
sin egen specifika mall, som ska 
publiceras på egen hemsida eller en 
gemensam portal, så länge lagliga krav 
är uppfyllda. 
 
För text i mallen gäller följande När du 
använder den här mallen är följande 
legend tillämplig (det här segmentet 
gäller endast för redaktören och bör inte 
anges i SF-dokumentet): 
- Krav enligt artikel 4.2 i 
genomförandeförordningen 2017/2177 
anges med standard typsnitt  
- Krav enligt genomförandeförordningen 
2017/2177 som i denna mall anges i 
kursiv stil är obligatoriska på 
anläggningar/tjänster där kravet är 
tillämpligt 
- Bokstäver i parentes hänvisar till 
2017/2177 tillämpliga punkter i artikel 4 
eller andra identifierade artiklar. 
- Undantag kan beviljas av 
Transportstyrelsen från fall till fall för 
krav märkta med * 
- All annan informationen är valfri 

 

 Version Datum på tidigare versioner tillsammans 
med en kort beskrivning av ändringarna 

 

 Innehållsförteckning   

 

 

 



 
 
 
 

1. Allmän information 

1.1   Inledning   

 Förklara syftet med dokumentet 

 Ange namnet på anläggningen för 
tjänsten/tjänsterna och vilka tjänster, 
enligt direktiv 2012/34/eu bilaga II, 
som erbjuds   

 Ge en kortbeskrivning av 
anläggningen 

 Ange var dokumentet finns publicerat 

 

1.2 Tjänsteleverantör 

 Namn, adress och kontaktuppgifter för 
tjänsteleverantören (b) 

 Om en anläggning för tjänster drivs av 
fler än en operatör eller där 
järnvägsrelaterade tjänster 
tillhandahålls av fler än en operatör, 
ska det framgå huruvida separata 
ansökningar om tillgång till 
anläggningarna och för dessa tjänster 
måste lämnas in (g) * 

 

1.3  Giltighetsperiod och 
uppdateringar 

 Ange giltighetsperiod för dokumentet 

 Beskriv hur dokumentet uppdateras 

Exempel: 

 Detta dokument uppdateras 
årligen vid tidpunkten för 
Järnvägsnätsbeskrivningens 
publicering, om inte ändringar i 
dess innehåll kräver extra 
uppdateringar 

 Detta dokument uppdateras 
årligen vid XXXX om inte 
ändringar i innehållet kräver 
ytterligare uppdateringar 

 Detta dokument uppdateras vid 
behov 

2. Tjänster 

2.X   Typ av tjänst   

 Beskrivning av alla 
järnvägsrelaterade tjänster som 
tillhandahålls i anläggningen, och 
typ av tjänst (grundläggande, 
tilläggstjänst eller extra tjänst) (d). 
Se också bilaga II i direktiv 
2012/34/EU 

 Alternativt,, publicera en länk till en 
webbplats som tillhandahåller 
all relevant information 

X avser antalet tillhandahållna tjänster  

 

  

 
 

  

 
 



 
 
 
 

3. Beskrivning av anläggning 

3.1 Lista med alla 
installationer 

I tillämpliga fall, lista över alla installationer 
där järnvägsrelaterade tjänster 
tillhandahålls (a) 

[Obs! Om det är möjligt att integrera all 
information från 3.X-underkapiteln till en 
enda tabell i 3.1 (varje rad motsvarar en 
installation och de olika kolumnerna 
"Plats", "Öppettider", "Tekniskt 
egenskaper "och" Planerade förändringar i 
tekniska egenskaper ") är det inte 
nödvändigt att inkludera underkapitel 3.X] 

Om en anläggning för tjänster har 
bara en installation:  
Denna SF består av endast en 
installation. 
 
Mycket komplexa anläggningar för 
tjänster som redan har publicerad 
information som möter kraven 
enligt genomförandeförordningen 
2017/2177 för sina anläggningar: 
• Lista över installationer publiceras 
på www.xxxxxxxxxxxx 
• Beskrivningen av dessa 
installationer publiceras på 
www.xxxxxxxxx [i detta fall kan 
avsnitt 3.2 till 3.X utelämnas] 

3.X Namn på 
installationen X 

X motsvarar avsnitt per installation, så 
dessa kan numreras på ett konsekvent 
sätt. Om anläggningen för tjänster endast 
har en installation, slutar 
avsnittsnumreringen med 3.2.4. Om 
anläggningen för tjänster har två 
installationer, kommer 
avsnittsnumreringen att sluta med 3.3.4. 

 

3.X.1 Plats Installationens plats Exempel: 
• GPS-koordinater för installationen  
• Hur man hittar till installationen 
• Åtkomst via väg 
• Plats för anslutning till 
huvudjärnväg, i tillämpliga fall, 
namnet på den anslutande 
driftplatsen 

3.X.2 Öppettider Installationens öppettider Exempel: 
• Öppettider 
- Måndag fredag 
- Lördag Söndag 
- Storhelger, andra helgdagar 
• Tider för särskilda tjänster (a)  
- Måndag fredag 
- Lördag Söndag 
- Storhelger, andra helgdagar 

3.X.3 Tekniska 
egenskaper 

Beskrivning av tekniska egenskaper Exempel: 

• Tekniska parametrar 

• Sidospår: Antal samt längd på 
spår (TEN-T-parametrar) 
• Uppställningsspår: Antal och 
längd på spår (TEN-T parametrar) 
• Växlings- och rangeringsspår: 
Antal och längd av spår (TEN-T-
parametrar) 
• Teknisk utrustning för lastning 
och lossning: Utrustning (kranar, 
ramper, staplare) 
• Teknisk utrustning för tvätt 
• Teknisk utrustning för underhåll 
• Förvaringsutrymme (m2) 



 
 
 
 

3.X.4 Planerade 
förändringar av 
tekniska 
egenskaper 

Information om förändringar i tekniska 
egenskaper och tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar i anläggningen för 
tjänster, vilka kan ha stor inverkan på driften 
av anläggningen för tjänster, inbegripet 
planerade arbeten (l) * 

Exempel: 

• Detaljer om investeringar 

• Lista över projekt 
• Plats 
• Typ av projekt 
• Start / slutdatum för arbeten 

4. Avgifter 

4.1 Avgifter Information om avgifter för att få tillträde till 
anläggningen för tjänster och avgifter för 
användning av varje järnvägsrelaterad tjänst 
som tillhandahålls (m) 

 

4.2 Rabattsystem Information om principerna för rabattsystem 
som erbjuds sökande, med beaktande av 
konfidentialitetskrav avseende 
företagsinformation (n) * 

 

5. Villkor för tillträde 

5.1 Juridiska krav Information om huruvida ett kontrakt, 
certifikat eller försäkring är nödvändig 
 
Modellavtal för tillträde och allmänna villkor 
(åtminstone när det gäller anläggningar för 
tjänster och järnvägs-relaterade tjänster som 
tillhandahålls av tjänsteleverantörer som står 
under direkt eller indirekt kontroll av en 
kontrollerande enhet) (i) * 

 

5.2 Tekniska villkor I tillämpliga fall, beskrivningen av tekniska 
villkor för järnvägsfordon (drivfordon och 
rullande materiel) 

Exempel: 
• Typ av rullande materiel  
• Maximal tåglängd, spårvidd, 
största tillåtna axellast 

5.3 Eget 
tillhandahållande av 
järnvägsrelaterade 
tjänster 

Information om möjlighet till eget 
tillhandahållande av järnvägsrelaterade 
tjänster och därmed sammanhängande 
villkor (e) * 

 

5.4 IT-system I tillämpliga fall: information om villkoren för 
användning av operatörens IT-system, om 
den sökande måste använda sådana system, 
och reglerna om skyddet av känsliga och 
kommersiella uppgifter (j) * 

 

6. Tilldelning av kapacitet 

6.1 

Ansökan om 
tillträde till 
anläggningen för 
tjänster eller om 
tjänst 

Information om förfarandet för ansökan om 
tillträde till anläggningen för tjänster eller till 
tjänster som tillhandahålls i anläggningen, 
eller båda, inklusive tidsfrister för inlämning 
av ansökningar, och tidsfrister för 
handläggning av sådana ansökningar (f) * 
och (artikel 8) * 
 
I anläggningar som drivs av fler än en 
operatör eller där järnvägsrelaterade tjänster 
tillhandahålls av fler än en operatör: uppgift 
om huruvida separata ansökningar om 
tillträde till anläggningen och för dessa 
tjänster måste lämnas in (g) * 
 

 



 
 
 
 

Information om minimiinnehållet i och 
formatet för en ansökan om tillträde till 
anläggningar för tjänster och 
järnvägsrelaterade tjänster, eller en mall för 
en sådan ansökan (h) * 

6.2 
Svar på 
ansökningar 

 Beskrivning av hur svar på ansökningar 
görs (artikel 9) * 

 Beskrivning av samordningsförfarande 
som avses i artikel 10 och 
prioriteringskriterier som avses i artikel 
11 (k) * 

 

6.3 

Information om 
tillgänglig kapacitet 
och tillfälliga 
kapacitets-
begränsningar 

Information om tillfälliga 
kapacitetsbegränsningar vid anläggningen för 
tjänster, vilka kan ha en betydande inverkan 
på driften av anläggningen för tjänster, 
inbegripet planerade arbeten (l) * 

 

 


