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1. Inledning
I järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) kapitel 4 beskrivs Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet.
Med kapacitet avses tjänster enligt avsnitt 5.2 och 5.3 samt tillträde till järnvägsnätet för banarbeten samt
transport av arbetsfordon.
I detta dokument beskrivs hur tjänsten Ansökan om kapacitet (AoK) används och vilka uppgifter som
skall finnas vid ansökan av de olika justeringstyperna.
Ansöka om behörighet till tjänsten Ansökan om kapacitet
Ansökan om behörighet till Ansökan om Kapacitet görs via formulär som finns att hämta på
www.trafikverket.se. Fullständig länk:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktygfor-jarnvag/Ansokan-om-kapacitet/
Uppgifter i Ansökan

Listor
I beskrivningen av ansökan anges i många fall att information ska väljas från ”listor”. Med det avses att
det i ansökan går att välja information från fördefinierade listor där endast valbara alternativ visas i en
meny. Om den information den sökande önskar fylla i saknas i listan, kontakta
trafikplanering.ktp.jarnvag@trafikverket.se
Web-läsare

Ansökan om kapacitet, AdHoc, är anpassat för web-läsare Internet Explorer, Chrome och Firefox
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2. Fliken "AdHoc-ansökan"
I denna flik och i listan syns de ansökningar som finns skapade för ert företag samt status på dessa.

1

2
3

1. Urval - Under Urval kan du filtrera/söka bland ansökningarna
2. Skapa ansökan - Här kan du skapa ny ansökan
3. Hantera - Hantera befintlig ansökan (beskrivning av Ikoner/knappar, se avsnitt 13)

3. Skapa ny ansökan
Klicka på knappen ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan och följande sida visas

4
5

6
3.1

Här kan du skapa Ansökan genom att:

4. Först välja tågplan (innevarande tågplan är förvald)
5. Du kan antingen:
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-

Importera från XML
XML är ett filformat som håller reda på data och relationer och som gör det möjligt att
importera tidtabellsdata från andra system, XML-schema tillhandahålls av Trafikverket.
- Skapa ansökan från start (tom ansökan)
6. Klicka sedan på Skapa
Du kan också utifrån befintliga ansökningar (justeringar) skapa en ny ansökan. Man kan gå in i en
befintlig ansökan och markera justeringar som man vill ha med i en ny ansökan och sedan välja att
Kopiera dessa till en Ny ansökan. Detta beskrivs i Kapitel 5, fliken Justeringar under 5.3 Välj åtgärd för
valda justeringar.
Du kommer nu till fliken Om ansökan

4. Fliken Om ansökan
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Uppgifter Om ansökan

Fält
Benämning
Ansökan avser

Beskrivning
Rubrik på ansökan som visas i lista över ansökningar.
Segmentering av ansökan
Segmenteringen har till syfte att hjälpa Trafikverket (Trv) bli
effektivare, genom att snabbare kunna prioritera och fördela
uppgifterna. Den är dock inte tvingande, utan ska ses som en
möjlighet för järnvägsföretagen (JF) att ge Trv en
fingervisning om innehållet i ansökan.
Exempel:
- Helganpassning; produktionsanpassning för storhelg
- Infra; anpassning till följd av yttre omständigheter
såsom spårfel etc.
- Mätvagn; ansökan om mätvagnstransport
- Spärrfärd; ansökan är kopplad till spärrfärdsansökan

Välj i listan det val som passar er ansökan bäst.
*Kontaktperson sökande
Den person som Trv ska kontakta vid hantering av ansökan.
tåglägesinnehavare
Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter angivna av
JF på fliken Kontakter.
*Operatör
Uppgift på det järnvägsföretag som ska utföra tåguppdraget.
Operatör väljs från lista.
Trafikverket har även rätt att Trv kan se ansökan även före det att ansökan har skickats in
se denna ansökan i status
om kryssrutan markeras, för eventuella behov av hjälp med
Påbörjad
ansökan.
Generell information till
Trafikverket

Här anges eventuell generell information som gäller för hela
ansökan.

Statistik - Justeringar

Innehåller övergripande information om ansökan. Antal
Tåguppdrag, antal Tåglägen totalt och klarmarkerade, antal
Associationer, antal Uppställningar och antal Rangeringar.
(Denna syns inte förrän ansökan är sparad)

*=Obligatorisk uppgift
Det går även att bifoga filer (PDF) med annan information som är viktig rörande ansökan (exempelvis
provkörningsbeslut).
När uppgifterna är ifyllda, klicka på Spara och övriga flikar blir tillgängliga.
I de fall du sparar uppgifterna och det saknas obligatoriska uppgifter så kommer du att meddelas om
detta i samband med att justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket,
se avsnitt 6.
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5. Fliken Justeringar
5.1

Skapa Justering i ansökan

2

1

5.2

Välj justering - Justeringstyper

Följande justeringstyper finnas att ansökan om
- Anordning – Nytt tåg
- Anordning – Befintligt tåg annan dag
- Anordning – Inställt tåg
- Anordning – E-läge
- Provtidtabell
- Inställelse – Tåg
- Tjänst – Uppställning (inkl. uppvärmning, lastplats och plattform)
- Ändra sammansättning – Tåg
- Ändra tjänst – Uppställning (inkl. uppvärmning, lastplats och plattform)
- Avboka tjänst – Uppställning (inkl. uppvärmning, lastplats och plattform)
- Tjänst – Rangering
- Avboka tjänst – Rangering
1. Klicka på pilen vid ”Välj justering” och en lista med justeringstyper visas, välj den justering som
önskas
2. Klicka på Skapa
Nu kommer du till dialogen där du fyller i uppgifterna för justeringen.
Se avsnitt 9 för innehåll i respektive justeringstyp m.m.
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Välj åtgärd för valda justeringar

5.3

För Justeringar i ansökan kan flera åtgärder utföras på de man markerar i vänsterkanten.
1)

Sätt till Utkast

1)

Sätt till Klar
Kopiera till en befintlig ansökan
Kopiera till en ny ansökan
2)

Flytta till en befintlig ansökan

2)

Flytta till en ny ansökan

-Sätter tidigare klarmarkerad, ej inskickad
justering till läge Utkast för möjlighet till
redigering
-Sätter justering i läge Klar för att skicka in
-Kopierar justering till en befintlig ansökan som ej
är inskickad
-Skapar en ny ansökan med markerad
justering/justeringar
-Flyttar justering till en befintlig ansökan som ej
är inskickad
-Skapar en ny ansökan med markerad
justering/justeringar

------------------1)
2)

Justering som EJ är klarmarkerad
Justering/ansökan som EJ är inskickad
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6. Skicka in ansökan
Då ansökan är klar och skall skickas in till Trv måste justeringarna klarmarkeras.
Detta görs genom att först markera justeringarna (bockrutan i vänsterkanten) och sedan välja åtgärd ”Sätt
till Klar” i rullisten och sedan klickar på Utför, se 5.3.
Nu görs en validering av justeringarna för att kontrollera att alla uppgifter som behövs finns med. Om
allt är OK visas följande dialog:

Om det saknas uppgifter i justeringarna så visas i stället en lista med vad som saknas/är fel
(exempel på olika uppgifter som saknas):

När justeringarna är klarmarkerade, gå till fliken ”Skicka in”. Här visas bl.a. en sammanställning på hur
många justeringar som är klarmarkerade.
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Bocka i rutan och klicka på ”Skicka in”. JF kan så länge Trv inte påbörjat hanteringen ta tillbaka
ansökan, d.v.s. Ångra skicka in.
OBS! Det är bara Klarmarkerade justeringar som skickas in, antal Klarmarkerade justeringar står i
denna flik.
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7. Trafikverket behandlar ansökan
Så snart Trv påbörjat hanteringen av en ansökan kan man via systemet följa hanteringen genom att se
status för ansökan samt enskilda justeringar. Man kan också via gränssnittet ha en dialog med Trv. Att
någon förändring sker har man koll på via ”Nyhetskanalen”.
7.1

Nyhetskanalen

I övre högra hörnet i AoK finns en rubrik som heter Nyheter, detta är en nyhetskanal som visar om det
skett förändringar i ansökan under Trv’s handläggning av den, ex. förslag har publicerats etc., senaste
nyheten ligger alltid överst.

Visar att det finns en nyhet (förändring i handläggningen)

Nyhetslistan
Klicka på pilen till höger.
Varje nyhet är en länk in i ansökan/justeringen, klicka på länken för att komma till aktuell
ansökan/justering utifrån vad nyheten gäller.
Du kan hantera nyhetsflödet genom att göra en filtrering för att välja vilka nyheter du vill se, klicka på
pilen till höger och sedan på ”Hantera nyheter”. Listan med nyheter nedan går att filtrera utifrån vilka du
vill se. Denna filtrering sparas inte utan måste anges igen om man startar om systemet.
Varje nyhet är en länk in i ansökan/justeringen så att du hamnar rätt i ansökan/justeringen utifrån vad
nyheten gäller.
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Du kan även ställa in vilka nyheter som skall dyka upp i Nyhetskanalen och i listan nedan, ”Inställningar
nyheter”, genom att välja kontaktperson och trycka på spara.
Väljer man ingen kontaktperson så kommer ALLA nyheter för ALLA ansökningar att visas i listan och
”Nyhetskanalen”. Vill du endast se Nyheter för en specifik kontaktperson, ex. endast ansökningar du
själv är kontaktperson för, väljer du ditt namn i listan och klickar på spara.
Kontaktpersoner för ert företag läggs in under fliken Kontakter och är då valbara i listan Kontaktperson.

Status för ansökningar
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En ansökan som börjat handläggas hos Trv får status Behandlas. Det enda som nu går att göra är att titta
på ansökan med ingående justeringar, d.v.s. inga förändringar i ansökan eller justeringarna går att göra,
förutom att makulera enskilda justeringar.
Status för Ansökan
Påbörjad
Inskickad
Behandlas
Avslutat
7.2

JF har påbörjat ansökan, EJ inskickad till Trv
Ansökan är inskickad till Trv men handläggning är ej startad
Trv har startat handläggning av ansökan
Trv har avslutat handläggning av ansökan

Status för justeringar

Justeringarna som finns i ansökan har även de olika status utifrån hur de handläggs och justeringstyp.

Status för Justering
Inskickad
Pågående
Avslagen
Förslag accepterat
Förslag avslaget
Makulerad
Fastställd

Ansökan med justeringar inskickad
Trv har påbörjat justering i ansökan
Trv har avslagit justering i ansökan
JF har accepterat Förslag på körplan
JF har avslagit Förslag på körplan
JF har makulerat justering i ansökan
Justering i ansökan är fastställd av Trv

För att ta tillbaka en hel ansökan måste alla ingående justeringar makuleras. Makulera justering genom
att klicka på
i kolumnen Hantera.
7.3

Versioner för justeringar

I ansökan så visas också versioner av de olika justeringarna.
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Versioner för justeringar
Ansökan
Förslag
Kan finnas flera olika förslag
Fastställelse
Kan finnas flera fastställelser för en justering (Anordning Nytt tåg)
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8 Hantera Dialog med Trafikverket
Dialog med Trafikverket rörande justeringar i en ansökan görs i systemet, en dialog kan startas upp av
Trv eller JF.
8.1

Starta en dialog med Trafikverket

1

1. Du startar en dialog genom att gå in i ansökan och klicka på knappen
justering det gäller.

i kolumnen Hantera för den

2

2. När du sedan är inne i justeringen går du till fliken Dialog och klickar på knappen Skapa dialog och
följande dialogruta visas.
3. Du skriver här i en Rubrik för dialogen samt din kommentar och klickar på Spara och stäng.
Denna kommentar visas nu hos Trv som har möjlighet att hantera denna och vid behov svara via
denna dialog.

3

Det går att skapa flera dialoger i en ansökan och dess ingående justeringar
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För att man inte skall behöva bevaka om det händer något, så kan Trv skicka en Notifiering via e-post
när någon förändring skett, ex svar på dialogen/ny dialog eller förslag på körplan.
8.2

Svara på en dialog från Trafikverket

Då det finns en dialog med Trv så kan ni svara på den i systemet.
Gå till den justering det avser och klicka på Hantera-knappen för justeringen och sedan till fliken Dialog.

Här visas nu senaste inlägget (av 2) och JF kan nu svara på frågan i dialogen genom att klicka på
knappen i Hantera-kolumnen.
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9. Beskrivning av Justeringstyper
9.1 Anordning – Nytt tåg

Grunduppgifter

Fält
MalltågId
Tåg ID

*Tjänst kopplad
Drivmotorström

TU

Beskrivning
Tåg ID som ska användas som mall. Hänvisar till ett befintligt TågID som skall
vara malltåg.
Tåglägesansökan ska formuleras utifrån begreppet tåguppdrag. Detta innebär
att tågläget ska avse hela den sträcka som en viss transportuppgift utförs, från
ursprungsplatsen till slutplatsen
Välj här om justeringen skall kopplas till ex. en uppställning.
Drivmotorström ska upphandlas av Trafikverket anges genom att markera
kryssrutan. Markeras inte kryssrutan anses Drivmotorström upphandlas på
annat håll. Denna ruta är förifylld.
Transport av arbetsfordon, för tåglägen kopplade till Banarbetsobjekt, d.v.s.
tåglägen avsedda för transport till och från banarbetsobjekt.
17
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Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Tåguppdragets gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa.
Informationen anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Platser

Fält
*Plats

*Tid ank/avg
P (Preferenstid)
*Dag
Anno
*Tåglägestjänst
*Trafikaktivitet
*Uppehållstid
Tågnr
*Dragfordon
*Vagnvikt
HK
*STAX
*Tåglängd
*STH / KH
VillkorsID

Beskrivning
Platssignatur (Utgångsstation och Slutstation)
För att lägga till en eller flera mellanliggande platser. se ”Lägg till Via-väg”
nedan
Anges i tt:mm
Markera här vilken tid som är preferenstid (styrande tid) om det finns fler tider
angivna i justeringen.
I de fall tåget är dygnsöverskridande och tiden avser dagen efter vad som
angivits i gånguppgiften.
Annonserad tid i minuter (Annonserad avg- resp ank.)
GT, RST, TJT
Obligatorisk då ank-, avg- samt uph-tid finns på platsen
Obligatorisk då avg och anktid samt aktivitet finns angivet för platsen
Operativt/annonserat, om annat än TågID och som ev ändras under väg.
Dragfordon (littera).
Vagnvikt avser vikt av vagnar som dras av dragfordon. (För motorvagnar anges
0 i vagnvikt)
Hastighetskategori
Största tillåtna axellast (Obligatoriskt värde från Tågplan 2016)
Tåglängd inklusive dragfordon
Största tillåtna hastighet/Konstruktionshastighet
Ärendebeteckning för beslut om transportvillkor. Här anges även om ansökan
innehåller en kodifierad transport genom att ange ”PCKOD” följt av tre siffror
för att specificera vilken kodifierad transport det gäller (t.ex. PCKOD422).

Hämta uppgifter från lista
En del uppgifter som skall anges finns att hämta i listor, känner man redan till vad det är för uppgift går
det att skriva in direkt, ex Aktiviteter. I alla typer av justeringar där det finns en lista att välja från
utmärks dessa fält med en penna
(Välj från lista).
Infoga plats för – Infoga plats efter
När man skapar ett nytt tåg så fyller man i uppgifter om önskad tidtabell, i ett första läge Utgångsstation
samt Slutstation. För att lägga till en via-väg/mellanliggande platser klickar man på knappen vid den
plats man vill infoga en plats före eller plats.
18
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Genom att klicka på den knappen infogas en plats före eller efter, beroende på vilken knapp man trycker,
där man fyller i behövliga uppgifter (Tid, aktivitet bl.a.). Varje tryck på knappen lägger till en ny rad.
Infoga plats före
Infoga plats efter

Justera i tider m.m.
Behöver man justera ex tider från en plats eller andra uppgifter i specifikationen från en plats gör man
ändringar på platsen och trycker sedan på knappen
ute till höger på den platsen.
Nu ändras uppgifterna från den plats man ändrade på till slutstation, Tider rullas/förskjuts utifrån ändrad
tid på platsen. Nedan är fordonstyp och STAX ändrad och ändras då från LÅ i detta fall till slutstation.
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Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du sparar uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta i samband
med att justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.

Ev. fel vid inmatning kommer att presenteras direkt på skärmen i de fall det finns några i samband med
att man sparar uppgifterna i aktuell vy. (se exempel nedan)
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9.2 Anordning – Befintligt tåg annan dag

För att anordna ett befintligt tåg en annan dag används denna justeringstyp.
Fyll i uppgifterna utifrån det befintliga tåget (Tågnr, TågID).

Grunduppgifter

Fält
*Tågnr

*Tåg ID
*Plats från
*Plats till
*Tjänst finns

Beskrivning
Operativa tågnummer i tåguppdraget.
Minst ett operativt tågnummer måste anges, flera separeras med ett
kommatecken. Man kan även trycka på pennan för att ange tågnr.
Tåguppdragsnummer på det befintliga tågläget som skall anordnas
Den plats tåget skall anordnas Från
Den plats tåget skall anordnas Till
Välj här om justeringen skall kopplas till en befintlig tjänst eller ej, ex. en
Uppställning

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Tåguppdragets gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa.
Informationen anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
OBS! Det är ALLTID tågets utgångsdatum som skall anges vid Anordning – Befintligt tåg annan dag
. Det innebär att om ett dygnsöverskridande tåg skall anordnas på en sträcka som enbart är efter
dygnsskiftet så är det datum FRÅN utgångsstation som skall anges.
Ex. Ett tåg som skall anordnas på sträckan A-G 20141216 (Sträckan är efter dygnsskifte) skall gångdag
för anordningen anges enligt följande: 20141215, vilket är utgångsdatum för grundtåget. Det samma
gäller även om det är en period ex, 20141216-20141221 anges i detta fall 2011215-2011220.
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Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Ansökan om kapacitet – Extern AdHoc

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta
direkt du försöker spara uppgifterna

9.3 Anordning – Inställt tåg

Denna justeringstyp används för att anordna ett tidigare inställt tåg
Justeringstypen hanteras på samma sätt som Anordning- Befintligt tåg annan dag, se 9.2

OBS!! Det är ALLTID tågets utgångsdatum som skall anges vid Anordning – Inställt tåg
(Återanordning). Det innebär att om ett dygnsöverskridande tåg skall återanordnas på en sträcka som
enbart är efter dygnsskiftet så är det datum FRÅN utgångsstation som skall anges.
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9.4 Anordning – E-läge

Reservkapacitet i tågplanen, ett s.k. E-läge anordnas med hjälp av denna justeringstyp.
Justeringstypen hanteras på samma sätt som Anordning- Befintligt tåg annan dag, se 9.2

OBS!! Det är ALLTID tågets utgångsdatum som skall anges vid Anordning – E-läge. Det innebär att
om ett dygnsöverskridande E-läge skall anordnas på en sträcka som enbart är efter dygnsskiftet så är
det datum FRÅN utgångsstation som skall anges.
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9.5 Inställelse – Tåg

Grunduppgifter

Fält
*TågNr

Beskrivning
Operativa tågnummer i tåguppdraget.
Minst ett operativt tågnummer måste anges, flera separeras med ett
kommatecken. Man kan även trycka på pennan för att ange tågnr.
*Tåg ID
Tåguppdragsnummer på det tåg som skall ställas in
*Plats från
Den plats tåget skall ställas in Från
*Plats till
Den plats tåget skall ställas in Till
*Avboka Uppställning Välj här om kopplad Uppställning skall avbokas eller ej,
Ev kopplad Rangering avbokas automatiskt
*Orsak
Välj i listan orsak till inställelse
Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Tåguppdragets gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa.
Informationen anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
OBS!! Det är ALLTID tågets utgångsdatum som skall anges i inställelsen. Det innebär att om ett
dygnsöverskridande tåg skall ställas in på en sträcka som enbart är efter dygnsskiftet så är det
datum FRÅN utgångsstation som skall anges
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
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Även/Ej
Datum

Ansökan om kapacitet – Extern AdHoc

Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta direkt
du försöker spara uppgifterna
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9.6 Tjänst – Uppställning

För att ansöka om tjänsten Uppställning med tillhörande tilläggstjänster (uppvärmning, plattform och
lastplats) används denna justeringstyp.

Grunduppgifter

Fält
*Plats
TågID Från
TågID Till
*Start tid
*Slut tid
*Hel/Delad tid

Beskrivning
Driftplatssignatur för uppställningen
Om uppställningen föregås av ett tågläge
Om uppställningen följs av ett tågläge
Starttid för uppställningen
Sluttid för uppställningen
”Hel” innebär att uppställning önskas, utan avbrott, från starttid första datum
till sluttid sista datum.
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Fält
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Beskrivning
”Delad” innebär att uppställning önskas dagligen/periodvis från startdatum till
slutdatum där start och sluttid inträffar varje enskild dag.

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa. Informationen
anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Uppställning

Fält
Typ av uppställning
Behov av längd (A)
Önskat spår (B)
Motivering (C)

Beskrivning
Det behov av längd som finns för uppställningen, anges i meter
Önskat specifikt spår (Väljs i lista), Skall efterföljas av ifylld motivering
Annat önskemål, uppgift

Övriga tjänster

Fält
Uppvärmning
Plattformsbehov
vid uppställning
Lastplats

Beskrivning
Typ av uppvärmning (Väljs i lista)
Om det finns behov av Plattform för uppställningen
Om det finns behov att ansöka om tillträde till Lastplats.

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta
direkt du försöker spara uppgifterna. I denna justeringstyp gäller det Plats och gånguppgifter.
Saknas andra obligatoriska uppgifter så kommer du att meddelas om detta i samband med att
justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.
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Tjänst – Lastplats

I tjänsten uppställning finns även möjlighet att ansöka om tilläggstjänsten tillträde till lastplats.
För att kunna ansöka om denna tjänst måste platsen som anges ha en lastplats kopplad till sig.
För platser utan lastplatsmöjligheter kommer därför inget alternativ visas, se bild under 9.6 TjänstUppställning.
För att ansöka om lastplats väljs en plats med lastplats kopplad.
I fältet ”Övriga tjänster” kommer ett checkbox-alternativ att synas med texten ”Lastplats”.
Kryssa i rutan för att ansöka om tillträde till lastplats.
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9.7 Tjänst – Rangering

Grunduppgifter

Fält
*Plats

Beskrivning
Välj Rangerbangård i listan

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa. Informationen
anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

29

Utgåva 1 - 2019

Ansökan om kapacitet – Extern AdHoc

Rangering

Fält
TågID
Växlingsdrag
*Tid – Till/Från
plats
Vagnsätt längd

Beskrivning
Välj om Rangering är kopplad till Tåg ID, ange då TågID
Välj om Rangering är kopplad till växlingsdrag, ange då Tid och till/frånplats,
se nedan
Starttid för växlingsdrag anges samt Från och Till plats
Längd på vagnsätt som skall rangeras

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta
direkt du försöker spara uppgifterna. I denna justeringstyp gäller det Plats och gånguppgifter.
Saknas andra obligatoriska uppgifter så kommer du att meddelas om detta i samband med att
justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.
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9.8 Ändra Tjänst – Uppställning

Denna justeringstyp används för att ändra en redan tilldelad tjänst. Detta gäller även för att ändra eller
avboka de tilläggstjänster som är kopplade till uppställning (lastplats, plattformsbehov, uppvärmning).
För att Avboka tjänsten Uppställning, se kapitel 9.9.

Grunduppgifter

Fält
*TjänsteId
*Plats
TågID Från
TågID Till
*Start tid
*Slut tid

Beskrivning
ID på den tjänst (Uppställning) som skall ändras
Driftplatssignatur för uppställningen
Om uppställningen föregås av ett tågläge
Om uppställningen följs av ett tågläge
Starttid för uppställning
Sluttid för uppställning
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Fält
*Hel/Delad tid
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Beskrivning
”Hel” innebär att uppställning önskas, utan avbrott, från starttid första datum
till sluttid sista datum.
”Delad” innebär att uppställning önskas dagligen/periodvis från startdatum till
slutdatum där start och sluttid inträffar varje enskild dag.

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa. Informationen
anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Uppställning

Fält
Typ av uppställning
Behov av längd (A)
Önskat spår (B)
Motivering (C)

Beskrivning
Det behov av längd som finns för uppställningen, anges i meter
Önskat specifikt spår (Väljs i lista), Skall efterföljas av ifylld motivering
Annat önskemål, uppgift

Övriga tjänster

Fält
Uppvärmning
Plattformsbehov
vid uppställning
Lastplats

Beskrivning
Typ av uppvärmning (Väljs i lista)
Om det finns behov av Plattform för uppställningen
Om det finns behov att ansöka om tillträde till Lastplats.

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du sparar uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta i samband
med att justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.
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9.9 Avboka tjänst – Uppställning

För att Avboka tjänster kopplade till Uppställning (Lastplats, Plattformsbehov, Uppvärming) se kapitel 9.8.

Grunduppgifter

Fält
*TjänsteID
*Plats

Beskrivning
ID på den tjänst (Uppställning) som skall avbokas
Driftplatssignatur för uppställningen

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa. Informationen
anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna och uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta
direkt du försöker spara uppgifterna. I denna justeringstyp gäller det Plats och gånguppgifter.
Saknas andra obligatoriska uppgifter så kommer du att meddelas om detta i samband med att
justeringarna skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.
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9.10 Avboka tjänst – Rangering

Grunduppgifter

Fält
*Plats

Beskrivning
Välj Rangerbangård i listan

Gånguppgifter (Obligatorisk uppgift)

Gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella undantag från dessa. Informationen
anges i fälten och kryssrutorna.
Till hjälp för att skapa informationen finns datumhämtare och olika länkar för olika vanligt
förekommande dagkombinationer.
Fält
Fr.o.m. datum
T.o.m. datum
Dagar
Även/Ej
Datum

Beskrivning
Första dag i önskad trafikperiod.
Sista dag i önskad trafikperiod.
Veckodagar som ingår i trafikperioden.
Typ av avvikelse
Datum för avvikelse

Rangering

Fält
TågID
Växlingsdrag

Beskrivning
Välj om Rangering är kopplad till Tåg ID, ange då TågID
Välj om Rangering är kopplad till växlingsdrag, ange då Tid och till/frånplats,
se nedan
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*Tid – Till/Från
plats
Vagnsätt längd

Starttid för växlingsdrag anges samt Från och Till plats
Längd på vagnsätt som skall rangeras

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk (*) i Ansökan om kapacitet.
I de fall du försöker spara uppgifterna uppgifter saknas så kommer du att meddelas om detta direkt
du försöker spara uppgifterna. I denna justeringstyp gäller det Plats och gånguppgifter. Saknas
andra obligatoriska uppgifter så kommer du att meddelas om detta i samband med att justeringarna
skall Klarmarkeras för att skicka in ansökan till Trafikverket, se avsnitt 6.

9.11 Provtidtabell

Justeringstyp Provtidtabell hanteras på ett speciellt sätt i AoK. När ansökan om Provtidtabell skickas in
sker planeringen hos Trv på samma sätt som ansökan för Anordning – Nytt tåg.
Ett förslag på provtidtabell måste alltid publiceras av Trv och JF måste acceptera eller avslå
förslaget/makulera ansökan inom utsatt tid, idag 5 arbetsdagar. Vid avslag kan Trafikverket göra ett nytt
förslag om förutsättningarna kan ändras och JF har återigen 5 arbetsdagar på sig att svara, annars avslås
ansökan om provtidtabell automatiskt.
JF har som sagt 5 arbetsdagar (grundinställning) på sig att antingen acceptera eller avslå förslaget eller
makulera ansökan. Om inget svar kommit blir JF automatiskt notifierade en dag innan giltighetstiden för
förslaget går ut (sker på natten). Svarar JF inte inom giltighetstiden makulerar AoK automatiskt ansökan
om provtidtabell (sker på natten). JF har möjlighet att förlänga giltighetstiden på en provtidtabell, detta
meddelas genom dialog, Trv kan sedan ändra förfallodatumet.
När JF accepterar förslaget på en provtidtabell blir ansökan automatiskt konverterad till justeringstyp
Anordning – Nytt tåg.
Justeringstypen hanteras på samma sätt som Anordning- Nytt tåg, se 9.1
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Koppla en justering till Tjänst eller Inställelse - Tåg

I samband med att man i ansökan skapar en justering, ex Anordning – Nytt tåg, kan man direkt i den
justeringen koppla till en Tjänst, ex Uppställning eller Inställelse - Tåg. Gör man detta så får man med
sig uppgifterna från justeringen rörande ank/avg-tider om det angetts, tåglängd och Gånguppgifter då
man kopplar ex en Uppställning till justeringen. Genom att skapa justeringar som i grunden hör ihop på
detta sätt hanteras dessa tillsammans av Trafikverket.

När man är inne i justeringen och har gjort klart tågläget klickar man på fliken ”Kopplingar” och kan här
skapa en kopplad justering Tjänst – Uppställning, Tjänst – Rangering eller Inställelse – Tåg.
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Förslag på ansökt justering

Trafikverket kan i förekommande fall presentera ett förslag på ansökt justering.
När det gäller ansökan om provtidtabell skall alltid ett förslag presenteras/publiceras. JF måste ta
ställning till detta, antingen Acceptera, avslå eller makulera, se 9.13 för de tidsgränser som gäller
specifikt Provtidtabeller.
Accepterar eller Avslår görs i denna dialog. Makulering görs i listan med justeringar som finns i
ansökan.

Accepteras ett förslag så kommer Trafikverket att fastställa justeringen och Avslås förslaget kan nytt
förslag göras utifrån grundansökan och publiceras igen, ny ansökan behöver inte skickas in.
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Administrera kontakter

På fliken Kontakter administreras de personer som skall vara kontaktpersoner i en ansökan. Uppgifterna
här innebär att man får notifieringar under handläggningen av en ansökan.
** Fältet E-post med tillhörande knapp ”Spara E-post” nedan avser en gemensam adress som används
för aviseringar i Tågplaneprocessen.

1

2

1. Lägg till ny kontakt, Klicka på Lägg till ny
2. Redigera befintlig kontakt, Klicka på knappen till höger om aktuell kontakt, i kolumnen Hantera
I båda fallen visas denna dialog:

3. Fyll i uppgifterna/ändra uppgifterna och klicka på ”Spara och Stäng” och listan uppdateras.
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Ikoner/knappar
Betydelse
Ta bort
Makulera justering
Visa/ändra
Importera XML
Välj från lista
Ändra, Förskjutning av tid samt
variabelt data på efterföljande platser
Visa

Finns i ansökan/justering
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