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Beslutade den 21 februari 2001
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Tågtrafikledningen föreskriver med stöd av 25 § förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar följande och beslutar
följande allmänna råd.
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1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid ansökan om tågläge.
Med tåg avses i dessa föreskrifter även vagnuttagning enligt
definition i BVF 900.
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2 § I dessa föreskrifter avses med

�����Banverkets interna föreskrifter,



��	
������������ transport som överskrider någon teknisk
norm för spåranläggningen och som får genomföras på vissa
villkor, vilka framgår av BVF,

������������benämning på station, linjeplats, hållplats eller
hållställe enligt definitioner i BVF,

�����	��ett tågs planerade läge i tidtabellen,

��������en sammanställning av tidtabeller för tåg och andra
anordningar under en tolvmånadersperiod,

������: resandetåg, godståg, tjänstetåg eller
vagnuttagning.
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3 § Ansökan skall inlämnas inom den tid och till den enhet
vid Tågtrafikledningen som anges i de planeringsförutsätt-
ningar som Tågtrafikledningen tillkännager senast den 15
maj året innan en tågplan börjar gälla.

För ansökan om tågläge som inkommer efter i tidsplanen
angivet datum sker tilldelning på resterande infrastruktur-
kapacitet.
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 4 § Ansökan om tågläge skall vara skriftlig. Av ansökan
skall framgå:

1. sökandens firma, organisationsnummer eller
motsvarande,  postadress, telefonnummer och kontaktperson,

2. vilken trafikeringsrätt som åberopas för trafiken,

3. begärd tidtabell, varmed avses sträcka som tåget skall
gå och trafikplats där uppehåll önskas med angivande av
anledning till varje uppehåll, uppe-hållets tidsrymd samt
önskade tidpunkter för avgång och ankomst. I förekommande
fall skall även anges anslutningsbehov och andra omständig-
heter till vilka hänsyn behöver tas vid tidtabells-
konstruktionen,

4. vilken eller vilka veckodagar och under vilken eller
vilka tidsperioder tåget skall gå,

5. eventuella behov av infrastrukturkapacitet för
växling, säkerhetssyn eller uppställning av fordon, varvid
trafikplats, eventuellt särskilt spår eller annan närmare
bestämd plats skall anges, samt när och för hur lång tid sådan
kapacitet önskas,

6. tågslag, vagnvikt, tåglängd, största tillåtna hastighet
för långsammaste fordon samt antal dragfordon och littera på
dessa,

7. angivande av hastighetskategori, lastprofil och största
axellast,

8. tågets transportuppgift, varmed avses det slag av
transport som skall utföras med tåget,



9. om tåget kommer att innehålla farligt gods,

10. transportvillkor vid specialtransport,

11. om särskild prioritet begärs för tåget, och i sådant fall
motivering till denna begäran,

12. om tågläget utnyttjats för motsvarande trafik-uppgift
under den tågplan som närmast föregår den vilken ansökan
avser.
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5 § Tågtrafikledningen skall omgående underrättas om någon
uppgift som lämnats i ansökan enligt 4 § 1 förändras samt om
ändring sker av uppgift som lämnats enligt 4 § 2-12 eller
annan uppgift som innebär att förutsättningarna att framföra
tåg påverkas.

_________________________________________________________

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2001.




