
Tidigt Förslag Tågplan 2023

Instruktion synpunkter
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Instruktion
Synpunkter på tidigt förslag till tågplan 2023

• Denna instruktion beskriver hur sökande kan lämna synpunkter på tidigt 

förslag till tågplan daterat 4 juli

• Denna synpunktshantering gäller från 4 juli fram tills dess att det 

fullständiga förslaget publiceras den 22 augusti

• Fokusera era synpunkter på frågeställningar som har koppling direkt 

eller indirekt till internationell trafik samt tågläge med status utkast

• Synpunkter på det fullständiga förslaget till tågplan daterat 22 augusti 

kommer lämnas och hanteras i MPK långtid
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MPK Långtid
Jämföra tidigt förslag (arbetsmaterial) med ansökan

• I MPK Långtid kommer ett arbetsmaterial 
per sökande att finnas tillgängligt den 4 juli, 
vilket motsvarar konstruktionsläget vid 
tidpunkten för tidigt förslag till tågplan

• Detta kommer ni åt via er Långtidsansökan, 
välj ”Arbetsmaterial - 4 juli XX:XX” under 
kolumnen Status/Version

• Nu kan ni välja att visa arbetsmaterialet 
samt jämföra detta med er ansökan
‒ När ni väljer fliken tåg så presenteras vid 

tidpunkten gällande konstruktionsstatus per 
tåg

‒ Arbetsmaterialet presenteras på 
färdplanenivå, dvs. alla platser i tåget 
inklusive dess tider framgår
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Trafikverkets hemsida
Ta del av underlag tidigt förslag till tågplan 

• På Trafikverkets hemsida under Förslag till tågplan 2023 kommer 

underlag publiceras:

‒ Grafisk tidtabell

‒ Färdplanelista

‒ Synpunktshantering tidigt förslag tågplan 2023
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Trafikverkets hemsida
Grafisk tidtabell

5

• Nytt för i år med grafer är att 
de kommer presentera:
‒ Konstruktionsstatus

‒ Streckad linje = ej 
konstruerad sträcka

‒ Heldragen linje = 
konstruerad sträcka

‒ Status utkast

‒ Bakgrundsfärg grön = 
tågläge status utkast

‒ Identiteter i graf
‒ Tåg-ID (Organisation, 

Benämning, Variant) och 
färdplansID

• Kommer stå ”Gäller: Daily” 
trots att grafer kommer 
publiceras för M-F och LS.
‒ Utgå från filnamn på graf

‒ Exempelvis: TRV024-1_Fln-
U_M-F

Streckad linje = ej 

konstruerad sträcka

Heldragen linje = 

konstruerad sträcka

Bakgrundsfärg grön = 

tågläge status utkast

Tåg-ID: 2174-4374-01 

FärdplansID: 5837-2

Gäller: Daily kommer 

inte stämma. Utgå från 

filnamn på graf.



Trafikverkets hemsida
Färdplanelista

• Färdplanelista

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

• För att underlätta att jämföra 

informationen så är det samma 

benämning på färdplansID som i 

tåglägesID

‒ Exempelvis: tåglägesvariant 1707-01 och 
färdplansvariant 1707-01

‒ Observera att variantsiffran i tågläge och 
tillhörande färdplan inte alltid kommer 
stämma överens
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I MPK Långtid kan 

man se tåglägesID

I färdplanelistan kan 

man se färdplansID



Trafikverkets hemsida
Synpunktshantering tidigt förslag tågplan 2023

• Synpunkter på tåglägen ska lämnas i mall ”Synpunkter Tidigt förslag till 

tågplan 2023”
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Fyll i tåg-ID

Klicka på rutan/cellen 

för att välja typ av 

synpunkt 

Skriv den plats 

synpunkten avser

Skriv synpunkt

Denna del hanteras av 

Trafikverket



Lämna och hantera synpunkter

• Synpunkter på tåglägen ska lämnas i mall ”Synpunkter Tidigt förslag till 

tågplan 2023” via e-post till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se

‒ Skriv gärna i ämnesraden att det berör synpunkter tidigt förslag 2023

‒ Synpunkter lämnas via denna mall fram till 22 augusti kl.09:00, därefter är 
det möjligt att lämna synpunkter via MPK Långtid

• Som stöd finns denna instruktion

• Vi uppmanar er att lämna synpunkter löpande

• Synpunkter som rör tåg sökta i PCS måste lämnas i tid innan den 

internationella fastställelsen den 22 augusti för att kunna beaktas

• Trafikverket kommer hantera och besvara synpunkterna via e-post
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