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Bilaga 3.1 – Tillgänglig infrastruktur 

Ny version. 
 
 
 

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. 

 
 

 

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 

 

 

Den bifogade – Reklamationsblanketten, har 
uppdaterats med motsvarande omformulering. 

 
 
 

Kapitel 2 – Villkor för tillträde och trafikering 

2.2  Allmänna krav för tillträde till tjänster 
Tillägg sist i avsnittet: 
 
För information om sista ansökningsdatum för ansökan om kapacitet och 
transporttillstånd, se avsnitt 4.3 och figur 4.1. 
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Rubrik ny lydelse enligt nedan: 

2.2.1 Villkor för att ansökan om tågläge 

 

 

Rubrik ny lydelse enligt nedan, ny lydelse av text i första stycket och 

nytt tredje stycke: 

2.2.2 Villkor för tillträde till järnvägsinfrastruktur 
 
Ett järnvägsföretag med säte inom EES eller i Schweiz har rätt att utföra godstrafik 
och persontrafik på svenska järnvägsnät inklusive Trafikverkets järnvägsnät. Andra 
fysiska eller juridiska personer med hemvist eller säte i en stat inom EES eller i 
Schweiz, som har ett allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
infrastrukturkapacitet och som uppfyller de krav som uppställts av Trafikverket 
med stöd av 6 kap. 5 a § järnvägslagen har rätt att organisera järnvägstrafik på 
svenska järnvägsnät inklusive Trafikverkets järnvägsnät. 
…. 
 
Regeringen får vidare meddela föreskrifter om vem som får utföra eller organisera 
trafik på järnvägsinfrastruktur som endast är avsedd att användas för stads- eller 
förortstrafik.  
 
 

Avsnitt 2.2.3 Tillstånd 

Ny lydelse tredje punkten: 

- nationellt trafiksäkerhetstillstånd 
 

 
Ny underrubrik och ny lydelse av text: 

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

Ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd kan beviljas de företag som avser att inom 
landet utföra endast 

1. persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående 
järnvägsinfrastruktur, eller 

2. godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast 
används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget 
gods. 

 
 
Auktorisation 
Avsnittet Auktorisation utgår. 
 
 

Avsnitt 2.2.5 Ansvar 

Ny lydelse av text i avsnitt Försäkring: 

För att licens ska kunna beviljas gäller som ett krav att försäkring eller tillräcklig 
garanti ska täcka den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av 
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järnvägstrafiken. Kraven får anpassas till verksamhetens art och omfattning. I 
licensen ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och vilken verksamhet 
licensen gäller för. När det gäller säkerhetsintyg avser kravet på försäkring eller 
tillräcklig garanti i stället täckning av den skadeståndsskyldighet som kan 
uppkomma till följd av den trafik som säkerhetsintyget gäller (ingår i säkerhets-
intygets B-del). Således kan kravet på försäkring eller tillräcklig garanti vara mer 
specificerat vid prövningen av om säkerhetsintyg ska beviljas. Kraven i de båda 
fallen kan dock också vara sammanfallande. 
 
För nationellt trafiksäkerhetstillstånd gäller krav på försäkring eller likvärdigt 
arrangemang. Kraven får också här anpassas till verksamhetens art och omfattning. 
Även här ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och för vilken 
verksamhet tillståndet gäller. 
 
Försäkringsfrågan prövas i samband med beviljande av tillstånd för järnvägsföretag 
och följs upp genom Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. 
 

 

Avsnitt 2.3.2 Tillträdesavtal 

Ny lydelse av text i första meningen: 

I samband med tilldelning av ett tågläge ska Trafikverket och järnvägsföretaget 
eller den som organisera trafik ingå de avtal av administrativ, teknisk och 
ekonomisk natur som behövs för att använda tågläget (trafikeringsavtal). 



                        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

