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Bilaga 3.1 – Tillgänglig infrastruktur 

Ny version. 
 

Kommentar: 
Förändringar avser bland annat Skästra spår 4, sidospår för uppställning som ej 
längre möjligt att trafikera och förändringar för Kilafors spår 5, 6 & 7, 
uppställningspår och sidospåret ”kajspår”. Se även ändringslogg i bilagan. 

 

 

Kapitel 4 – Tilldelning av kapacitet 

4.2   Processbeskrivning 

AVSNITT 4.2.2 AD HOC-ANSÖKAN 

 
Ny text enligt nedan har tillförts under rubriken, - Riktlinjer för Ad 
hoc-ansökan. 

 

 ”System M” i rubriken, i de fall beställningen innefattar tågläge på en 
sådan bana. 

 
Kommentar: Denna komplettering av riktlinjerna för Ad hoc-ansökan ger 
snabbare hantering av ansökningarna genom att eventuella behov av extra 
bevakningsresurser på lokalbevakade driftplatser fångas upp i ett tidigt stadium.  

 
 

 

Kapitel 7 – Trafikverkets allmänna avtalsvillkor 

7.4.3 Ersättning för merkostnader vid ändring av banarbeten 

Ny lydelse av text i femte punktsatsen. 

ersättning för den längre färdvägen för det berörda tåget i form av 
avgifter till Trafikverket och ökade kostnader för fordon och 
personal 

 
Kommentar: TRV ersätter även ökade kostnader för el, diesel och emissionsavgift 
där av omformuleringen från ordet underhåll till fordon.  

 

Den bifogade – Reklamationsblanketten, har uppdaterats med 
motsvarande omformulering. 

 

 



                        Reklamationsblankett 

  
  

 

 

 

 
 
Vad är möjligt att reklamera enligt Järnvägsnätsbeskrivningen 2015, 
Allmänna avtalsvillkor, 7.4.3 
 

Ersättning för merkostnader vid ändring av banarbeten 

Trafikverket ska betala ersättning för merkostnader i tågproduktionen som uppstått efter det 

att tågplanen fastställts, som en följd av att: 

 

 banarbetstiden förlängs  

 ett nytt banarbete tillkommer  

 Trafikverket inte kommer att använda kapacitet som tilldelats för ett banarbete och inte 

meddelat detta senast 12 veckor innan den dag då arbetet skulle ha påbörjats. 

 

Till merkostnader i tågproduktion räknas endast kostnader för 

 ersättningstrafik (ersättningstransporter) för det berörda tåget  

 ersättning för den längre färdvägen för det berörda tåget i form av avgifter till Trafikverket 

och ökade kostnader för fordon och personal 

 ersättning för den tryckta informationen till allmänheten (hänvisningsskyltar, tidtabeller 

med mera). 

 

Däremot inräknas inte exempelvis 

 ersättning för utökad planeringsverksamhet 

 ersättning för uteblivna intäkter och utebliven goodwill 

 ersättning till tredje man. 

 

Reklamation och begäran om ersättning för merkostnader i tågproduktion till följd av ändrade 

banarbeten ska ha kommit in till Trafikverket inom trettio (30) dagar från den dag då 

merkostnaderna uppkom. Reklamationen kan kompletteras med specificerade och verifierade 

merkostnader inom nittio (90) dagar från den dag då merkostnaderna uppkom. För 

reklamationer som kommer senare än trettio (30) dagar eller då de inte kompletterats med 

specificerade och verifierade merkostnader inom nittio (90) dagar, betalar Trafikverket ingen 

ersättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Reklamationsblankett 

  
  

 

 

 

 

 
Reklamation enligt Järnvägsnätsbeskrivningen 2015, Allmänna avtalsvillkor, 7.4.3 

Järnvägsföretag 
 

Avtalsnummer TRAV /Dnr 
 

Ort och datum 
 

Kontaktperson 
      

Telefonnummer 
      

E-postadress 
      

Objektnummer enligt 
Banarbetsplan (BAP) 

 

Banarbetsförändringen 

Datum för händelsen       

Påverkade tågnummer       

Tidpunkt för det inträffade  

Sträcka/Plats för banarbetet  

Beskrivning av händelsen 
(förändringen av banarbetet) 

 

      

Specificering av 
merkostnader för 
tågproduktion 
(enl. JNB Allmänna avtalsvillkor 

7.4.3 se ovan) 

 

 
Skicka gärna blanketten via e-post till fakturering.jarnvag@trafikverket.se 
eller skriv ut och skicka den till: 

Trafikverket 
   Planering, Trafik 
   Affärsutveckling 

781 89 Borlänge 

mailto:fakturering.jarnvag@trafikverket.se

