
 Dokumentnummer Utgåva 

  Bilaga  3 

  Gäller fr o m Gäller t o m 

  2021-10-01  

Titel  Handläggare 

Avboknings och bokningsregler  LG 
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Innehållet får inte spridas utanför ProTrain utan tillstånd av handläggaren. 

Avboknings- och bokningsregler för tjänster i  

Göteborgs Hamn 

Denna bilaga reglerar avbokningar och extra bokningar för tjänster som prissätts i punkten 2, Bastjänster, i 

prisbilagan Växlingstjänster Göteborgs Hamn.  

1. Allmänt om avbokning 
För att inte binda upp kapacitet som inte nyttjas i Göteborgs hamn ska tilldelad kapacitet för växlingstjänster i 

Göteborgs Hamn som helt eller delvis inte kommer att användas avbokas.  

ProTrain Trafiks avtalspart ska underrätta ProTrain om detta i samband med att tågläget avbokas hos 

Trafikverket. Tidpunkt när ProTrain underrättas kommer att ligga till grund för vilken avgift som tas ut. 

2. Avgiftsmodell för avbokningar 
1. Avbokning av planerad växling före klockan 12 måndagen tre veckor före första dag i 

genomförandevecka, avbokas utan avgift. 
 
2. Avbokning av planerad växling efter klockan 12 måndagen tre veckor före första dag i 

genomförandevecka, debiteras 50% av det sammanlagda priset för planerade tjänster. 
 

3. Avbokning av planerad växling efter klockan 24 söndagen 8 dagar före första dag i genomförande 
vecka, debiteras 100% av det sammanlagda priset för planerade tjänster 

 
Schematisk bild av avgiftsmodell 

 
 

 

  

Vecka Må Ti O To F L S

3 21dgr 50%

2 8dgr

1 100%

0 Genomförandevecka
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3. Allmänt om bokning av extratåg och extra tjänster 
Grund för planeringen och bokningen är den av Trafikverket och Göteborgs Hamn fastställda tågplanen. 

Extrabokningar är inte avsedda för löpande/repetitiva tjänster utan är avsedda för att möjliggöra ankomster 

och avgångar med tåg utöver grundplaneringen. 

Bokning av extratjänster som avser varaktig beställning under större del av tågplanen tas in i Göteborgs Hamns 

tågplan, avgift för dessa extratjänster tas ut enligt avgiftsmodellen nedan. 

Tidpunkten för beställningen av extratjänster görs till ProTrain kommer att ligga till grund för vilken avgift som 

tas ut.  

4. Avgiftsmodell för bokning av extra tjänster 
1. Bokning av extratåg före klockan 12 måndagen tre veckor före första dag i genomförandevecka, 

beställda tjänster utförs enligt normal prislista. 
 

2. Bokning av extratåg efter klockan 12 måndagen tre veckor före första dag i genomförandevecka, 
debiteras enligt prislista plus 50% av det sammanlagda priset för planerade tjänster 
 

3. Undantag från ovanstående:  

För bokning av in-/utväxling av extra vagngrupp i befintligt tåg är påslaget 25% i stället för 50%. 

Villkoren i övrigt är lika. 

 
Schematisk bild av avgiftsmodell 
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