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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 redovisas vilken information som ska lämnas för att ansöka om 

kapacitet i form av tjänsterna 

- minimipaket av tillträdestjänster (JNB avsnitt 5.2) 

· tågläge för persontrafik (JNB 5.2.1) 

· tågläge för godstrafik (JNB 5.2.2) 

· tågläge för tjänstetåg (JNB 5.2.3) 

- grundläggande tjänster (JNB avsnitt 5.3) 

· tillgång till plattform (JNB 5.3.1.1) 

· tillträde till lastplats (JNB 5.3.1.2) 

· tillträde till rangerbangård (JNB 5.1.3) 

· spår för uppställning (JNB 5.3.1.4) 

· anslutning till el vid uppställning av järnvägsfordon (JNB 5.4.2.1) 

· tillgång till bromsprovsanläggning (JNB 5.3.1.6). 

 

För ansökan om kapacitet gäller att den tjänst som Trafikverket tillhandahåller på webbplatsen 

måste användas för att ansökan ska behandlas.  

 

E-tjänsten används för ansökan av kapacitet på järnväg.  

 

Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet finns beskriven i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). För 

att stödja denna process har denna e-tjänst tagits fram.  

 

E-tjänsten omfattar följande: 

1. Ansökan - validering av ansökan (kontroll att data är korrekt)  

2. Utkast till tågplan  

3. Presentation av förslag till tågplan  

4. Lämna synpunkter på förslag till tågplan  

5. Presentation av fastställd tågplan 

 

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-verktyg-

for-jarnvag/Ansokan-om-kapacitet/  

 

  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-for-jarnvag/Ansokan-om-kapacitet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-for-jarnvag/Ansokan-om-kapacitet/
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2. Informationstyper i ansökan 

Specifikation 

Innehåller grundläggande information som i princip inte ska kunna ändras av Trafikverket under 

processen. 

 

Villkor 

Innehåller den sökandes gränsvärden för acceptans av Trafikverkets förslag 

 

Önskemål 

Information om önskemål som Trafikverket bör beakta och tillgodose i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Deklaration 

Innehåller grundläggande information som ska avspegla uppgifter som lämnas enligt ett regelverk. 

Uppgifterna kan komma att granskas och överprövas av Trafikverket vid felaktig uppgiftslämning. 

 

Information  

Övrig information som normalt inte är föremål för dialog/förhandling mellan parterna. 

3. Uppgiftstyper i ansökan 

Obligatorisk 

Uppgiften måste lämnas för att ansökan ska kunna behandlas/skickas in. 

 

Standard 

Uppgiften kan utelämnas. I sådant fall kommer uppgiften ett ges ett standardvärde. 

 

Frivillig 

Uppgiften kan lämnas där så är lämpligt, men är inget krav. Om en frivillig uppgift används vid 

prioritering krävs det att den lämnas för att tillförsäkra en korrekt prioritering. 

 

Uppgiften används i prioriteringens beräkningsmodell 

Uppgiften används direkt i prioriteringskriteriernas beräkningsmodell. Om uppgiften är frivillig och 

ingen uppgift lämnas, kommer beräkningsmodellen att bortse från eventuella samhällsekonomiska 

merkostnader vid förändringar som hänför sig till den aktuella uppgiften. 

 

Uppgiften används vid prioritering 

Uppgiften kan komma att används vid överväganden som påverkar prioriteringen och vid 

konfliktlösningshantering. 

 

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.jarnvag@trafikverket.se  

mailto:trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
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4. Fliken "Långtidsansökan" 

I denna flik och i listan syns de ansökningar som finns skapade för ert företag samt status på dessa. 

 

 
 

1. Urval - Under Urval kan du filtrera/söka bland ansökningarna 

2. Skapa ansökan - Klicka på knappen för att skapa en ny ansökan 

Observera - Det är bara användare med rollen Administratör som kan skicka in/ångra ansökan 

3. Status/Version - Det är alltid den senaste statusversionen som visas i listan. Har en ansökan skickats in och 

ett förslag tagits fram, är det förslagsversionen som visas i listan. Du kan enkelt byta version genom att välja i 

drop-downlistan för Status/Version. 

4. Hantera - Hantera befintlig ansökan 

OBS! Det kan endast finnas en ansökan per tågplan 

 
1 

 
2 

 

3 

 

4 
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5. Skapa ny ansökan 

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

 

 

Här kan du skapa Ansökan genom att: 

1. Först välja tågplan 

2. Du kan antingen: 

- Kopiera tidigare ansökan som finns i systemet 

Versioner som går att kopiera som grund för ny ansökan är "Ansökan Inskickad" eller 

"Fastställd", se nedan vad som kopieras över*. 

- 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) 

3. Klicka sedan på Skapa  

 

Vid kopiering av tidigare Ansökan/Fastställd kopieras data med enligt följande: 

 

Version ”Ansökan Inskickad” 

Tåglägen med gånguppgifter* 

MalltågID med gånguppgifter 

Associationer med gånguppgifter 

Uppställning med gånguppgifter 

Rangering med gånguppgifter 

 

Version ”Fastställd” 

Tåglägen med gånguppgifter 

Associationer med gånguppgifter 
 

*Tåglägen skapade från MalltågID kopieras inte över vid ”Kopiera tidigare”, Justeringar görs i 

MalltågID och nya tåglägen från mall kan skapas efter det att MalltågID ”Klar”-markerats.  

 

Du kommer nu till fliken ”Om ansökan” 

 
1 

 

2 

 3 
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6. Fliken ”Om ansökan” 

 
 

För att komma vidare till de andra flikarna (aktivera dom) måste du först Spara ifyllda uppgifter 

 

Uppgifter Om ansökan 

Fält Beskrivning 

Benämning Benämning på ansökan som visas i lista över ansökningar. 

Kontaktperson sökande/ 

tåglägesinnehavare 

Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av 

ansökan. Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter 

angivna på fliken Kontakter. 

Kontaktperson Sökande 

ombud 

Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av 

ansökan. Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter 

angivna på fliken Kontakter. 

Trafikverket har även rätt att 

se denna ansökan i status 

Påbörjad  

Trafikverket kan se ansökan även före ansökan har skickats in om 

kryssrutan markeras för eventuella behov av hjälp med ansökan. 

Generella kommentarer till 

Trafikverket  

Här anges eventuella generella kommenterar som gäller för hela 

ansökan. Fritt antal kommentarer kan anges. 

Statistik Innehåller övergripande information om ansökan. Antal 

Tåguppdrag, antal Tåglägen totalt och klarmarkerade, antal 

Associationer, antal Uppställningar och antal Rangeringar. 
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7. Fliken Tåglägen 

 
 

Här listas samtliga tåglägen som finns i ansökan och du kan här göra ett urval på vad som skall visas i 

tåglistan. 

 

1 Urval - Under Urval kan du filtrera/söka bland Tåglägen 

TågID (från-till) 

Plats Från-Till (utgångs- och slutstation) 

Kontaktperson 

Status (Utkast, Klar) 

Löp nr 

Delsträcka plats1-plats2 (platser som finns angivna med ex aktivitet, uppehåll etc) 

2 Skapa tågläge - Klicka på knappen för att skapa ett nytt tågläge 

 

 

1 

 2 
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När tåglägena/associationer/uppställningar/rangeringar är klara måste de ”Klar-markeras” innan de kan 

skickas in. Det är endast de som är klarmarkerade som skickas till Trafikverket. 

I samband med Klar-markeringen visas en ev. Fel-lista med de fel som finns och måste åtgärdas. 

De tåg som har status Klar, d.v.s. gått igenom valideringen, är låsta för redigering. För att redigera tågen 

måste de sättas till ”Utkast” igen 

 

Det är alltså inte bara tåglägen som skall klarmarkeras, även associationer/uppställningar/rangeringar 

skall vara klarmarkerade innan de går att skicka in. 

3. Markera de tåglägen som skall ”Klar-markeras” 

4. I fältet ”Sätt valda som…” väljer du ”Klar” 

5. Klicka på ”Utför”  

6. Hantera - Klicka på respektive knapp för att Visa, Kopiera tågläge, Visa/ändra alt. Ta bort 

Sortering 

Listan kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik. 

Man kan högst sortera på två rubriker. För att sortera på en andra rubrik , tryck ner Ctrl-knappen en gång 

(släpp upp knappen) och klicka på aktuell rubrik så visas två pilar till höger om rubriktexten och 

sortering sker på två kolumner. För att sortera fallande alt stigande ordning, tryck ner Shift-knappen en 

gång (släpp upp knappen) och klicka på aktuell rubrik. Pilen/pilarna till höger om rubriktexten visar om 

det sorteras stigande (pil upp) eller fallande (pil ner). 

 

3 

4 

6 

 

5 
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8. Skapa tågläge 

När du klickat på ”Skapa Tågläge” så arbetar du dig igenom flikarna (gröna), Grunduppgifter, 

Gånguppgifter, Platser, Associationer, Uppställningar/Rangeringar samt Fordonstekniska specifikationer 

för att slutföra tågläget med allt data som skall ingå. Klicka på Spara på varje flik innan du går vidare till 

nästa. 

 

Fliken Grunduppgifter (i tågläget) 

 
 

Fält Beskrivning 

Tåg ID * 

 

På länken TågID ovan i 

fliken Grunduppgifter ser 

ni vilken tågnummerserie 

ni tilldelats i processen 

Tåglägesansökan ska formuleras utifrån begreppet tåguppdrag. Detta 

innebär att tågläget ska avse hela den sträcka som en viss 

transportuppgift utförs, från ursprungsplatsen till slutplatsen. Ett 

tåguppdrag kan bestå av flera tåg som är länkade till varandra och 

som genom denna länk utför en transportuppgift. Tåg som är länkade 

till varandra enbart av omloppstekniska skäl (till exempel ett 

pendeltåg som vänder i Bålsta) ska inte länkas till ett gemensamt 
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Fält Beskrivning 

tåguppdrag. Tåguppdragets identitetsnummer ska följa nedanstående 

nomenklatur. 

Generellt 

Om tåguppdraget bara består av ett operativt tågnummer, så ska detta 

användas. 

Resandetåg 

Oftast finns ett annonserat tågnummer. Använd detta nummer. Om 

numret saknas, gör på samma sätt som för godståg. 

Godståg 

Använd det första tågnumret i tåguppdraget.  

TågID som kan användas delas ut av Trafikverket. Dessa TågID kan 

ses via länk till rubriken för fältet. Vid tveksamheter om tåguppdrag, 

kontakta Trafikverket, processansvariga. 

(trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se). 

Malltåg ID Tåg ID som ska användas som mall. Anges endast för pendeltåg 

trafik där all information förutom tidsuppgifter stämmer överrens. All 

övrig information ärvs av malltåget. Malltåg får inte innehålla 

varianter. För att skapa kopior av malltåg måste först malltåget vara 

klarmarkerat. Kopia av malltåg skapas i tabellen Tågläge och via 

knappen Kopiera tågläge, se kapitel 9 – Kopiera tågläge. 

Kontaktperson Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av tågläget. 

Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter angivna på fliken 

Kontakter. 

Operatör * Uppgift på det järnvägsföretag som ska utföra tåguppdraget. Operatör 

väljs från lista. 

Begär sekretess för tågläget  Sekretess kan begäras för tågläge fram till att förslag på tågplan 

presenteras av Trafikverket. Sekretess kan begäras genom att markera 

kryssrutan.  

E-läge  Ej längre sökbart i långtiden fr.o.m. T20. 

Anger att tågläget utgör reservkapacitet. Markeras inte kryssrutan 

betraktas tåget som ordinariekapacitet. Gångdagar och perioder ska 

alltid anges även för reservkapacitet. 

Drivmotorström  Drivmotorström ska upphandlas av Trafikverket anges genom att 

markera kryssrutan. Markeras inte kryssrutan anses Drivmotorstöm 

upphandlas på annat håll. 

Farligt gods Anges om Farligt gods förekommer. Markeras inte kryssrutan anses 

inte farligt gods förekomma. 

Max transtid Den längsta totaltid från utgångsplats till slutplats som den sökande 

anser sig kunna acceptera. Om ingen längsta totaltid anges, kommer 

ansökan att behandlas som om tidsskillnaden mellan tidigaste 

avgångstid från utgångsplats och senaste ankomsttid till slutplats 

utgör längsta acceptabla totaltid. 

Uppgiften är frivillig, men Trafikverkets tilldelningsprocess 

underlättas om uppgiften anges. 

Kommentar till Trafikverket Om det finns önskemål om att tåget framförs viss väg som inte kan 

specificeras som trafikutbyte, kan detta anges här. Önskemål om 

tillgång till särskilt spår på en trafikaktivitetsplats anges här. 

Övriga uppgifter och önskemål. 
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Fält Beskrivning 

Egen notering Egna noteringar gällande tågläget. Observera att Trafikverket inte kan 

se noteringen. 

 

Fliken Gånguppgifter (i tågläget) 

Tåguppdragets gånguppgifter anges i form av gångdagar, perioder och eventuella Undatag från dessa. 

Informationen anges i fälten och kryssrutorna. 

 

Till hjälp för att skapa informationen finns länkar för Hela tågplaneperioden, datumhämtare och olika 

länkar för olika vanligt förekommande dagkombinationer. 

 

 
 

Fält Beskrivning 

Fr o m datum Första dag i önskad trafikperiod. 

T o m datum Sista dag i önskad trafikperiod. 

Dagar Veckodagar som ingår i trafikperioden. 

Även/Ej Typ av avvikelse 

Datum Datum för avvikelse 

 

Värdena läggs till genom att klicka på knappen Lägg till. 
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Fliken Platser 

 

Fält Beskrivning 

Plats* Platssignatur (enligt lista) 

Tåglägestjänst* Persontrafik, godstrafik eller tjänstetåg. 

Prioriteringskategori* Prioriteringskategori för tågläge enligt identifieringsvillkor i JNB 

bilaga 4.2 och den sökandes bedömning. Valbara 

Prioriteringskategorier styrs utifrån vald Tåglägestjänst. 

Trafikaktiviteter* Med trafikaktiviteter avses trafikutbyte, förarbyte eller någon annan 

aktivitet som är nödvändig för tåguppdragets genomförande. 

Trafikaktivitet väljs genom att välja i lista och klicka på Lägg till. Flera 

trafikaktiviteter kan väljas. Minst en kommersiell trafikaktivitet måste 

anges. Valbara trafikaktiviteter styrs utifrån vald Tåglägestjänst. 

Uppehållstid* Uppskattad tidsåtgång (min, sek) för samtliga trafikaktiviteter på 

trafikaktivitetsplatser . Tiden ska endast inrymma trafikaktiviteter, inte 

annan tidsåtgång såsom Tekniskt uppehåll för att synka avgång mot 

anslutning m.m. 

Plattform önskas för 

godståg 

Önskemål om tillgång till Plattform för godståg på en 

trafikaktivitetsplats. 

Tågnr 

(Operativt) 

(Annonserat) 

Operativt 

Operativa tågnummer (tågkedja). Främst i de fall där fler operativa 

tågnummer förekommer. Det ska framgå på vilka platser skiften sker. 

Annonserat 

Annonserat tågnummer. För oannonserat resandetåg anges nummer 0 

(noll). Om uppgiften utelämnas betraktas det operativa tågnumret som 

det annonserade. 

 

Infoga plats före/efter 
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Fält Beskrivning 

Tid önskad* 

(Ankomst) 

(Avgång) 

Ankomst 

Önskad ankomsttid till platsen. Obligatorisk på tåglägets Till plats om 

avgångstid saknas på tåglägets Från plats. Värdet kan inte anges på 

tåglägets Från plats. 

Avgång 

Önskad avgångstid till platsen. Obligatorisk på tåglägets Från plats om 

ankomsttid saknas på tåglägets Till plats. Värdet kan inte anges på 

tåglägets Till plats. 

Ankomst resp Avgång: 

Önskad Dag 
Ankomst 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Önskad. Dag utgår från 

tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1-4 kan 

anges. 

Avgång 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Önskad. Dag utgår från 

tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1 - 4 kan 

anges. Tåglägets Från plats önskade avgångsdag kan endast vara 1. 

P (Preferenstid) Den sökande anger den ankomst- eller avgångstid i föreslagen tidtabell 

som anses mest affärskritisk. Om uppgiften utelämnas betraktas den 

tilldelade tiden som ligger närmast någon av de önskade som 

preferenstid. 

Ankomst resp Avgång: 

Tid Acceptabel 
Ankomst 

Det senaste ankomsttid som den sökande anser sig kunna acceptera. 

Sådana tider får anges för alla platser, men behövs främst för Till 

platsen. Uppgiften är frivillig, men Trafikverkets tilldelningsprocess 

underlättas om uppgiften anges. 

Avgång 

Den tidigaste avgångstid som den sökande anser sig kunna acceptera. 

Sådana tider får anges för alla platser, men behövs främst för Från 

platsen. Uppgiften är frivillig, men Trafikverkets tilldelningsprocess 

underlättas om uppgiften anges. 

Ankomst resp Avgång: 

Tid Acceptabel Dag 
Ankomst 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Acceptabel. Dag utgår från 

tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1-4 kan 

anges. 

Avgång 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Acceptabel. Dag utgår från 

tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1 - 4 kan 

anges. 

Ankomst resp Avgång: 

Tidsgräns för godståg 
Ankomst 

Den absolut senaste ankomsttid som ett godståg kan ha till Till platsen 

eller en plats på vägen, där ett överskridande medför att tåget 

transportuppgift går helt förlorad. Syftet är bättre kostnadsstyrning av 

samhällsekonomiska kostnader för godstrafik. Om tågläget inte kan 

rymmas inom fönstret, värderas detta likvärdigt med att tågets hela 

uppgift går förlorad och ingen tilldelning av tågläget sker. 

Avgång 

Den absolut tidigaste avgångstid som ett godståg kan ha från Från 

platsen eller en plats på vägen, där ett överskridande medför att tåget 

transportuppgift går helt förlorad. Syftet är bättre kostnadsstyrning av 

samhällsekonomiska kostnader för godstrafik. Om tågläget inte kan 
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Fält Beskrivning 

rymmas inom fönstret, värderas detta likvärdigt med att tågets hela 

uppgift går förlorad och ingen tilldelning av tågläget sker. 

Ankomst resp Avgång: 

Tidsgräns för godståg Dag 
Ankomst 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Tidsgräns för godståg. Dag 

utgår från tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1 

- 4 kan anges. 

Avgång 

Dag som avses för tiden angiven i Tid Tidsgräns för godståg. Dag 

utgår från tåglägets Från plats önskade avgångstid. Värde mellan dag 1 

- 4 kan anges. 

Ankomst resp Avgång: 

Annonserad tid 
Ankomst 

Antal minuter efter Tid Önskad. Om uppgiften utelämnas betraktas Tid 

Önskad som den annonserade. 

Avgång 

Antal minuter före Tid Önskad. Om uppgiften utelämnas betraktas Tid 

Önskad som den annonserade. (negativt värde per automatik). 

*=Obligatoriska uppgifter 
 

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 fält där det finns en lista att välja från utmärks dessa fält med 

en penna  (Välj från lista). I övriga fält (Plats, Tåglägestjänst, Prio) visas en lista samtidigt som man 

skriver in något. 

 

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 efter (se bild på tågspec ovan). 

Fyll i behövliga uppgifter (Tid, aktivitet bl.a.). Varje tryck på knappen lägger till en ny rad. 

 

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. 
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Fliken Associationer (i tågläget) 

För att den sökande ska kunna tydliggöra behovet av anslutningar för resande och vagnar (vagnskurser 

alternativt vagnar i vagnslastsystem) eller kopplingar för fordonsomlopp respektive personalturer med 

mera finns möjlighet att komplettera tåglägesansökan med ansökan om associationer. För att klargöra 

vilka behov av sådana samband som finns, måste associationer anges. En association avser den logiska 

tidsmässiga kopplingen mellan ett tågs ankomst och ett annat tågs avgång på en viss plats. Det finns 

olika typer av associationer, vilket framgår nedan. En association ska anges med en minimal och en 

maximal associationstid. Associationstiden är tiden mellan ankommande tågs ankomsttid och avgående 

tågs avgångstid. 

Uppgifterna anges bara om den sökande anser att de behövs. De är i grunden frivilliga. Om uppgifter 

lämnas gäller att de är obligatoriska eller frivilliga enligt specifikationen. 

Fliken Associationer visar information om tåglägets associationer. Informationen för en association 

redigeras i dialogen Association. För att skapa en ny association för en plats aktiveras dialogen genom 

att klicka på länk för aktuell plats. Skapade associationer visas för respektive plats i tabellen. För att 

redigera informationen för en association aktiveras dialogen via knapp i kolumnen Hantera. 

 
Lägg till Association 

Klicka på länken Association för aktuell plats (4) 
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Fält Beskrivning 

Plats* Plats där trafikaktivitet förekommer. Sätts automatiskt om dialogen aktiveras 

genom att skapa association i ett tågläge. 

Tåg ID från* Tåg ID som associationen går från. Sätts automatiskt om dialogen aktiveras 

genom att skapa association i ett tågläge. 

Tåg ID till* Tåg ID som associationen går till. 

Kontaktperson Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av associationen. 

Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter angivna på fliken 

Kontakter. 

Gånguppgifter Associationens gånguppgifter anges om den avviker från aktuellt tågläges 

gånguppgifter. Gånguppgifterna anges i form av gångdagar, perioder och 

eventuella undantag från dessa. Informationen konstrueras i fälten och 

kryssrutorna. Till hjälp för att skapa information finns länkar för Hela 

tågplaneperioden, datum hämtare och olika länkar för olika vanligt 

förekommande dagkombinationer. Värdena läggs till i tabellerna genom att 

klicka på knappen Lägg till. 

Fr o m datum Första dag i önskad trafikperiod. 

T o m datum Sista dag i önskad trafikperiod. 

Dagar Veckodagar som ingår i trafikperioden. 

Även/Ej Typ av avvikelse 

Datum Datum för avvikelse 

Associationstid min* Den kortaste acceptabla associationstiden (tiden mellan ankomst från-tåget 

och avgång till-tåget). 

Associationstid max Den längsta acceptabla associationstiden (tiden mellan ankomst från-tåget och 

avgång till-tåget). Uppgiften är frivillig men Trafikverkets tilldelningsprocess 

underlättas om uppgiften anges. 

Prioriteringskategori* Prioriteringskategori för association enligt identifieringsvillkor i bilaga 4.2 

och den sökandes bedömning. 

Kommentar till 

Trafikverket 

Övriga uppgifter och önskemål. 

Egen notering Egna noteringar gällande tågläget. Observera att Trafikverket inte kan se 

noteringen. 

 

När uppgifterna är ifyllda klickar ni på antingen Spara och påbörja ny eler Spara och stäng. 

 

 
 

För att öppna en association för att visa eller redigera alterantivt ta bort, kan ni i tåget klicka på 

knapparna vid den befintliga associationen 
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Klarmarkera Associationer 

 
För fliken Associationer gäller att man måste Klar-markera dessa innan man kan skicka in ansökan. 

Det är bara Klar-markerade Associationer som skickas in. 

 

1. Markera de tåglägen som skall ”Klar-markeras” 

2. I fältet ”Sätt valda som…” väljer du ”Klar” 

3. Klicka på ”Utför” 

  

1 
2 

3 
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Fliken Uppställningar/Rangeringar (i tågläget) 

För att lägga till en Uppställning resp Rangering, klicka på länken för aktuell plats (1). 

Är platsen inte upplåten för Uppställning alt. Rangering visas inte den länken. 

 

Vid ansökan om uppställning/rangering hämtas tider och tåglängd från tåguppdragen som 

specificeras som ankommande respektive avgående tåg.  

Skapas uppställning/rangering inifrån tåguppdraget följer plats och Tåg ID Från med till dialogen. När 

man sedan klickar på ”pennan” hämtas uppgifterna om ankomsttid och tåglängd och läggs in i 

dialogen.  

Finns det varianter av tåguppdraget öppnas en lista där man väljer vilken variant man skall använda. 

anger man Tåg ID Till och trycker på pennan så hämtas avgångstiden för det tåget alt visas en lista med 

varianter att välja i.  

De hämtade uppgifterna om tid och tåglängd går att justera 

 

 
  

1 
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Lägg till Uppställning 

Efter att klickat på länken för Uppställning, så visas följande dialog 

 

 

 
 

De tjänster som sökanden kan ange på denna flik är uppställning samt tillgång till 

extern el, bromsprovsanläggning och plattform. 

 

Fält Beskrivning 

Plats* Plats där uppställningen önskas. (följer med från tågläget) 

Tåg ID Från Om det/de fordon som är aktuellt för tjänsten kan knytas till ett ursprung i form 

av ett tåguppdrag ID ska det anges. (följer med från tågläget) 

Tåg ID Till Tåguppdrag ID som följer på den aktuella tjänsten anges 
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Fält Beskrivning 

Kontaktperson Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av Uppställningen. 

Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter angivna på fliken Kontakter. 

Löpnr Skapas av systemet 

Start tid* Klockslag som uppställningen påbörjas. (genom att klicka på Pennan vid 

TågID Från, hämtas uppgiften från tågläget) 

Slut tid* Klockslag som uppställningen avslutas. (genom att klicka på Pennan vid 

TågID Till, hämtas uppgiften från tågläget) 

Hel/Delad tid* ”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. 

Fr o m datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

T o m datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Dagar Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Även/Ej Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Typ av 

uppställning* 

Behov längd (A) 

Önskat spår (B) 

Motiv (C) 

Behovet kan beskrivas på tre sätt: 

Alternativ A. Det behov av längd som finns för uppställningen, anges i meter. 

Trafikverket tilldelar ett lämpligt spår. 

Alternativ B. Önskat specifikt spår (Väljs i lista), Skall efterföljas av ifylld 

motivering. Motivering ska då lämnas. 

Alternativ C. Den sökande har på grund av verksamhetens art eller omfattning 

svårt att knyta uppställningen till ankommande/avgående tåglägen, och anger 

därför i stället verksamhetsomfattning/volym (i form av ankommande/avgående 

tåglägen per dygn) och ett skattat behov av antal spårmeter och/eller antal spår 

(eventuellt specifika spår). 

Typ av värme 

(Väljs i lista) 

Om det finns behov av att koppla extern el till ett uppställt fordon anges det 

genom att ange typ (värmepost eller via strömavtagare). Om det är så att behov 
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Fält Beskrivning 

av att koppla extern el inte finns under hela den tidsperiod som det finns behov 

av uppställning får beställningen delas upp på flera rader. 

Antal Antal av ovanstående värmetyp. 

Plattformsbehov 

vid uppställning 

För vissa typer av tåglägen ingår tillgång till plattform med automatik under 

uppehåll i tågläget. Om det är så att sökanden har behov av att få tillgång till 

plattform under en uppställning ska detta anges. 

Bromsprov Om det finns behov av att nyttja bromsprovsanläggning under en uppställning. 

Om det är så att behov av att nyttja bromsprovsanläggningen inte föreligger 

under hela den period som uppställningen avser får beställningen delas upp på 

flera rader. 

Lastplats Ange med "Ja" ifall behov föreligger att nyttja Lastplats under uppställningen. 

Om behovet inte föreligger under hela uppställningen, måste uppställningen 

specificeras på flera rader. 

Kommentar till 

Trafikverket 

Övriga uppgifter och önskemål. 

Egen notering Egna noteringar gällande tågläget. Observera att Trafikverket inte kan se 

noteringen. 

 

När uppgifterna är ifyllda klickar ni på antingen Spara och påbörja ny eler Spara och stäng. 
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Lägg till Rangering 

Efter att klickat på länken för Rangering, så visas följande dialog 

 

 
 

Fält Beskrivning 

Plats* Plats där uppställningen önskas. (hämtas från tågläget) 

Kontaktperson Den person som Trafikverkets ska kontakta vid hantering av Uppställningen. 

Kontakt väljs från lista. Listan innehåller kontakter angivna på fliken Kontakter. 

Löpnr Skapas av systemet 

Fr o m datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

T o m datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Dagar Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 
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Fält Beskrivning 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Även/Ej Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

Datum Om ett ankommande (”Från”) och ett avgående (”Till”) Tåguppdrag ID, men 

ingen annan tidsmässig omfattning, angivits, anses ansökan om kapacitet 

omfatta den period som gäller för det ankommande tågläget. Om sökanden vill 

specificera tidsperioden, eller den inte till fullo överensstämmer med det 

angivna ankommande Tåguppdrag ID, ska detta justeras här. 

TågID Välj om Rangering är kopplad till Tåg ID, ange då TågID (hämtas från 

tågläget) 

Växlingsdrag Välj om Rangering är kopplad till växlingsdrag, ange då Tid och till/frånplats, 

se nedan 

*Tid – Till/Från 

plats 

Starttid för växlingsdrag anges samt Från och Till plats 

Vagnsätt längd Längd på vagnsätt som skall rangeras (genom att klicka på Pennan vid TågID, 

hämtas uppgiften från tågläget) 

Kommentar till 

Trafikverket 

Övriga uppgifter och önskemål. 

Egen notering Egna noteringar gällande tågläget. Observera att Trafikverket inte kan se 

noteringen. 

 

När uppgifterna är ifyllda klickar ni på antingen Spara och påbörja ny eler Spara och stäng. 
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Visa/redigera ta bort Uppställning/Rangering 

För att öppna en Uppställning/Rangering för att visa eller redigera alterantivt Ta bort, kan ni i tåget 

klicka på knapparna vid den befintliga uppställningen/rangeringen 

 

  
 
Klarmarkera Uppställningar/Rangeringar 

 
För fliken Uppställningar/Rangeringar gäller att man måste Klar-markera dessa innan man kan skicka in 

ansökan. Det är bara Klar-markerade Uppställningar/Rangeringar som skickas in. 

 

1. Markera de tåglägen som skall ”Klar-markeras” 

2. I fältet ”Sätt valda som…” väljer du ”Klar” 

3. Klicka på ”Utför”  

1 

2 

3 
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Fliken Fordonstekniska specifikationer 

 
Platser som finns i tillagd tidtabell visas också på denna flik för att här kunna ange de fordonstekniska 

specifikationerna.  

 

I alla fält där det finns en lista att välja från utmärks dessa fält med en penna  (Välj från lista). I övriga 

fält (Hastighetskategori, STAX, Lastprofil, Metervikt) visas en lista samtidigt som man skriver in något. 

Här går också att ändra det variabla data, ex om man vill ha en annan längd från någon mellanliggande 

plats så anger man på platsen det nya värdet och klickar på knappen  ute till höger på den platsen. Nu 

ändras uppgifterna från den plats man ändrade på till slutstation. 

 
Fält Beskrivning 

Dragfordon (Antal)* Dragfordon (Väljs i lista) 

Vagnsvikt (ton)* Vagnvikt avser vikt av vagnar som dras av dragfordon. (För motorvagnar 

anges 0 i vagnvikt) 

Tåglängd (m)* Tåglängd inklusive dragfordon 

Hastighetskategori Om uppgiften utelämnas betraktas hastighetskategorin som B. 

Största tillåtna 

hastighet/STH (km/h)* 

 

Största tillåtna 

axellast/STAX (ton)* 

 

Lastprofil Om uppgiften utelämnas betraktas lastprofilen som C 

Konstruktionshastighet 

(km/h) 

 

Metervikt Om uppgiften utelämnas betraktas metervikten som D2 för godståg, och 

son okänd för övriga tåg. 

Villkors ID 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 

(exempelvis PCKOD422). 
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9. Kopiera tågläge 

För att kopiera ett tågläge klickar man på ikonen Kopiera (se nedan) i kolumnen Hantera för det tåg man 

vill kopiera. 

 

 
 

När man klickar på ikonen Kopiera visa en dialog som ger dig möjlighet att skapa kopia/kopior på två 

olika sätt. 
 

Kopiera tågläge (en kopia) 

Här skapar du en kopia av tåget. I detta fall behöver inte tågläget vara klar-markerat men rekomenderas. 

 

 

 

 

 

 

1. Ange ett tågID 

2. Klicka på Spara och stäng. 

 

Därefter kan du gå in och redigera det nya 

tågläget 

 

På länken ”Tilldelade Tåg ID” visas vilka tåg 

 

 

 

1 

2 
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Kopiera från malltåg (Skapa flera tågläge med MalltågID) 

Här kan du skapa flera kopior samtidigt utifrån ett malltåg. Denna funktion kan med fördel användas för 

pendeltåg trafik där all information förutom tidsuppgifter stämmer överrens. All övrig information ärvs 

av malltåget. För att kunna skapa kopior på detta sätt måste malltåget (tåget som man kopierar från) vara 

Klar-markerat 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fyll antal tåg (kopior) 

4. Fyll i Tidsförskjutning i minuter (ex 30) 

5. Klicka på ”Skapa kopia av malltåg”  

 

En ny dialog visas…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ange TågID 

7. Justera ev avgångstider 

8. Klicka på ”Spara och stäng” 

 

 

Därefter kan du gå in och redigera tåglägena efter ev behov. Det som går att justera i kopiorna är: 

Gånguppgifter 

Prioriteringskategori 

Operativt tågnummer 

Annonserat tågnummer 

Avgångstid på startplats 

Korta av tågets sträcka och ändra ankomsttid på nya slutplatsen 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10. Fliken Associationer 

På denna fliken kan du lägga till associationer utanför tågläget 

se Lägg till/visa/ändra Association”. 

 

 
 

1.Urval bland associationer 

Här kan göras ett urval på vad som skall visas i listan. 

TågID (från-till) 

Löp nr 

Plats 

Kontaktperson 

 

2.Skapa association 

Gå till dialogen Lägg till association 

 

3.Hantera 

Klicka på respektive knapp för att Visa/ändra alt. Ta bort 

 

4.Sortering 

Listan kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik. 

Man kan högst sortera på två rubriker. För att sortera på en andra rubrik , tryck ner Ctrl-knappen en gång 

(släpp upp knappen) och klicka på aktuell rubrik. 

så visas två pilar till höger om rubriktexten och sortering sker på två kolumner. 

För att sortera fallande alt stigande ordning, tryck ner Shift-knappen en gång (släpp upp knappen) och 

klicka på aktuell rubrik 

Pilen/pilarna till höger om rubriktexten visar om det sorteras stigande (pil upp) eller fallande (pil ner) 

  

4 

1 

2 

3 
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11. Fliken Uppställningar 

På denna fliken kan du lägga till Uppställningar utanför tågläget 

se Lägg till/visa/ändra Uppställning” 

 

 
 

1.Urval bland uppställningar 

Här kan göras ett urval på vad som skall visas i listan. 

TågID (från-till) 

Löp nr 

Plats 

Kontaktperson 

 

2.Skapa uppställning 

Gå till dialogen Lägg till uppställning 

 

3.Hantera 

Klicka på respektive knapp för att Visa/ändra alt. Ta bort 

 

4.Sortering 

Listan kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik. 

Man kan högst sortera på två rubriker. För att sortera på en andra rubrik , tryck ner Ctrl-knappen en gång 

(släpp upp knappen) och klicka på aktuell rubrik. 

så visas två pilar till höger om rubriktexten och sortering sker på två kolumner. 

För att sortera fallande alt stigande ordning, tryck ner Shift-knappen en gång (släpp upp knappen) och 

klicka på aktuell rubrik 

Pilen/pilarna till höger om rubriktexten visar om det sorteras stigande (pil upp) eller fallande (pil ner) 

  

4 

1 

2 

3 
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12. Fliken Rangeringar 

På denna fliken kan du lägga till Rangeringar utanför tågläget 

se Lägg till/visa/ändra Rangering” 

 

 
 

1.Urval bland rangeringar 

Här kan göras ett urval på vad som skall visas i listan. 

TågID (från-till) 

Löp nr 

Växlingsdrag Plats 

Plats 

Kontaktperson 

 

2.Skapa rangering 

Gå till dialogen Lägg till rangering 

 

3.Hantera 

Klicka på respektive knapp för att Visa/ändra alt. Ta bort 

 

4.Sortering 

Listan kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik. 

Man kan högst sortera på två rubriker. För att sortera på en andra rubrik , tryck ner Ctrl-knappen en gång 

(släpp upp knappen) och klicka på aktuell rubrik. 

så visas två pilar till höger om rubriktexten och sortering sker på två kolumner. 

För att sortera fallande alt stigande ordning, tryck ner Shift-knappen en gång (släpp upp knappen) och 

klicka på aktuell rubrik 

Pilen/pilarna till höger om rubriktexten visar om det sorteras stigande (pil upp) eller fallande (pil ner) 

  

4 

1 

2 

3 
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13. Fliken Skicka in 

Skicka in ansökan 

Då ansökan är klar och skall skickas in till Trafikverket måste Tåglägen, Associationer, Uppställningar 

och Rangeringar klar-markeras för att de skall skickas in. Det är endast Klar-markerade poster som 

skickas in. 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 tidigare avsnitt) 

Nu görs en validering av justeringarna för att kontrollera att alla uppgifter som behövs finns med. Om 

allt är OK visas följande dialog för respektive typ (Tågläge, Association osv): 

 

 
Om det saknas uppgifter i justeringarna så visas i stället en lista med vad som saknas/är fel 

här visas ett exempel på en sådan 
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När allt är klarmarkerat, gå till fliken ”Skicka in”. Här visas bl.a. en sammanställning på hur många 

justeringar som är klarmarkerade. 

 

 
 
Ansökan är färdig att skickas in 

Bocka i denna ruta då ansökan är klar för att skickas till Trafikverket. 

 
Ångra skicka in 

Detta val är möjligt fram till att dag för ansökan gått ut. 

 

Då ansökan skickas in/ångras bekräftas detta genom mail 

Observera - Det är bara användare med rollen Administratör som kan skicka in/ångra ansökan 
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14. Administrera kontakter 

På fliken Kontakter administreras de personer som skall vara kontaktpersoner i en ansökan, på ett 

tågläge, en association etc.  

Fältet E-post med tillhörande knapp ”Spara E-post” nedan avser en gemensam adress som används för 

aviseringar i Tågplaneprocessen. 

 

 
 

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: 

 

 
 

 

 2 

 

1 
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Lägg till Ny/Hantera kontakter 

 Fyll i grunduppgifterna 

(Kod - Här anges en signatur för kontaktpersonen, måste vara unik för företaget max 8 tecken) 

 Markera om kontakten skall notifieras via E-post vid inläsning/inskickande av 

ansökan/förslag/utkast/fastställelse 

 Markera om kontakten skall vara aktiv (valbar) 

 Markera om kontakten är ett Ombud - I detta fall måste även Ombudets företagsnamn anges 

Observera - Det är bara användare med rollen Administratör som kan lägga till/ändra kontakter 

3. Fyll i uppgifterna/ändra uppgifterna och klicka på ”Spara och Stäng” och listan uppdateras. 
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15. Hantera Synpunkter 

Då Trafikverket vid avsedd tidpunkt publicerat förslag till tågplan öppnas möjlighetetn till att lämna 

synpunkter på detsamma. 

 

Fliken ”Allmänt” 

Här visas en sammanställning av antal tåguppdrag, tåglägen och associationer som finns i ansökan och i 

förslaget. 

 
 

Har ni generella synpunkter på förslaget så ska dessa anges här. Klicka på Skapa synpunkt 

 

Fliken ”Tåglägen” 

Denna lista innehåller samtliga tåg som finns i förslaget. Även de tåg som fanns med i ansökan men som 

inte finns med i förslaget visas i listan, med status ”Borttagen”. Tåg som tillkommit i förslaget markeras 

som ”Nytt”. För respektive tåg kan man gå in och titta på detaljerade uppgifter om tåget och jämföra 

dessa med ansökan. 
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På denna flik kan ni för egen del också koll på vad som är klart, detta syns inte hos Trafikverket. 

Genom att markera ute till vänster och sedan välja Behandlad i rullisten ”Sätt behandlad på valda …” 

så ser ni själva vilka som är kvar och ej på något sätt åtgärdade av Trv 

 

För att ange synpunkter på Tågläget, klicka på knappen Hantera ute till höger om resp. tågläge. 

Sortera listan 

Genom att klicka på kolumnrubrikerna kan du sorta listan. 

 

Urval 

Under urval av tåglägen kan du söka fram specifika tåg eller tåg som passerar vissa platser osv. 

 

Fliken ”Samtliga synpunkter” 

Här visas en sammanställning av samtliga synpunkter som finns registrerade på förslaget. 

 

 
 

Sortering 

Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubriken. 

 

Urval 

Du kan göra urval i listan för att endast se sepcifika tåg. 

 

Skapa nya synpunkter 

Du kan skapa nya synpunkter direkt från denna lista utan att gå via tåglägeslistan.  

Välj skapa synpunkt, ange tåguppdragsid och välj tåg. Ange vilken typ av synpunkt du vill ange och välj 

ev plats och skriv in din synpunkt. 

 

Utskrift 

Genom att klicka på utskriftsikonen (skrivare) till vänster ovanför listan kan du skriva ut de synpunkter 

som visas. Har du gjort ett urval skrivs endast utvalda synpunkter ut. 
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Fliken ”Skicka in synpunkter” 

När samtliga synpunkter är registrerade ska dessa "skickas in". Det innebär att systemet låser förslaget 

och synpunkterna på detta och inga nya synpunkter kan registreras. 

 
 

Kan man återkalla inskickade synpunkter? 

Fram till sista datum och tid för synpunkter, kan sökande gå in och Ångra skicka in. Det innebär att 

förslaget "öppnas" och registrering kan göras på nytt. Observera att synpunkterna måste skickas in på 

nytt. 

 

Om tiden för synpunkter passerat 

Efter sista datum och tid för synpunkter så är all registrering på förslaget låst. Har inte synpunkterna 

skickats in så kan inte detta ske nu. Trafikverket kan inte beakta dessa synpunkter i det fortsatta 

planeringsarbetet. 
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Olika typer av Synpunkter 

Nedan beskrivs olika typer av synpunkter. Dessa anges från fliken Tåglägen. Man klickar på knappen 

Hantera ute till höger om respektive tåg. 

 

Grund och gånguppgifter (från fliken Tåglägen) 

Här kan du jämföra uppgifter för Grund och gånguppgifter och lämna Generell synpunktpå tågläget, 

klicka då på knappen Skapa synpunkt 

 

 
  

Jämför 

Om du tidigare valt variant att jämföra med visas den automatisk, annars kan du här välja variant att 

jämföra med. 
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Synpunkter på platser (från fliken Tåglägen) 

Här kan du jämföra uppgifter för platser och lämna synpunkter på dessa. En synpunkt per plats kan 

registreras. Klicka på kanppen Hantera för aktuell plats. 

 

 
 

Jämför 

Om du tidigare valt variant att jämföra med visas den automatisk, annars kan du här välja variant att 

jämföra med. 

 

Synpunkt 

Registrera eventuella synpunkter på respektive plats. Signatur och datum+tid när synpunkten 

registrerades visas. Synpunkten kan redigeras eller tas bort. 
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Synpunkter på associationer (från fliken Tåglägen) 

Här kan du jämföra uppgifter för associationer och lämna synpunkter på dessa. En synpunkt per plats 

kan registreras. Klicka på kanppen Hantera för aktuell plats/association 

 
 

Jämför 

Om du tidigare valt variant att jämföra med visas den automatisk, annars kan du här välja variant att 

jämföra med. 

 

Synpunkt 

Registrera eventuella synpunkter på respektive plats. Signatur och datum+tid när synpunkten 

registrerades visas. Synpunkten kan redigeras eller tas bort. 
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Synpunkter på Fordonstekniska specifikationer (från fliken Tåglägen) 

Här kan du jämföra uppgifter för fordonsspecifika uppgifter och lämna synpunkter på dessa. En 

synpunkt per plats kan registreras. Klicka på kanppen Hantera för aktuell plats 

 

 
 

Jämför 

Om du tidigare valt variant att jämföra med visas den automatisk, annars kan du här välja variant att 

jämföra med. 

 

Synpunkt 

Registrera eventuella synpunkter på respektive plats. Signatur och datum+tid när synpunkten 

registrerades visas. Synpunkten kan redigeras eller tas bort. 
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Synpunkter på specialtransporter (från fliken Tåglägen) 

Här kan du jämföra uppgifter för specialtransporter och lämna synpunkter på dessa. En synpunkt per 

plats kan registreras. Klicka på kanppen Hantera för aktuell plats. 

 

 
 

 

 

Jämför 

Om du tidigare valt variant att jämföra med visas den automatisk, annars kan du här välja variant att 

jämföra med. 

 

Synpunkt 

Registrera eventuella synpunkter på respektive plats. Signatur och datum+tid när synpunkten 

registrerades visas. Synpunkten kan redigeras eller tas bort. 
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Samma synpunkt på flera varianter i Förslaget 

Synpunkter är nu möjligt att ange på flera varianter av samma tåguppdrag samtidigt. Man kan välja 

varianter som har gemensamma uppgifter (ex platser). 

Gå till fliken ”Samtliga synpunkter” och klicka på ”Skapa synpunkt”  

 

 
 

I denna dialog väljer du typ av synpunkt i listan (Förslag generellt gäller inte specifikt tågläge)  

 

 
 

Nedan har vi valt Kommentartyp – Plats, och angett Tåg ID som synpunkten skall gälla Nu visas alla 

varianter och man väljer sedan vilka varianter synpunkten skall gälla för 
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Till höger visas de platser som är gemensamma för valda varianter och som man kan ange synpunkt på. I 

detta fall markerar vi HM (Hässleholm) och skriver sedan in synpunkten i dialogen under. 

 

När detta är klart, klicka på ”Spara och stäng” längre ner i dialogen och synpunkten på valda varianter är 

sparad. 

 

 


