TRAFIKERINGSAVTAL
L

Utkast till Trafikeringsavtal (TRAV) som tecknas separat med respektive tågoperatör
Undertecknade parter har denna dag träffat följande trafikeringsavtal (TRAV)
Upplåtare
Org.nr
Kund
Org.nr
Faktureringsadress
Anläggning

Kommun
Fastighetsbeteckning
Bakgrund och syfte

Definitioner

Publikation av
dokumentation

Tolkningsordning

Osbytåg, Ekonomisk förening
716436-7513

Den Järnvägsinfrastruktur och därmed sammanhängande
installationer som Osby kommun äger och som genom ett
Nyttjanderättsavtal administreras av Osbytåg, Ekonomisk
förening.
Osby
Osby 181:5, Osby Industripark
Enligt järnvägslagen (2004:519) ska Infrastrukturförvaltare ingå
de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som
behövs för trafikering (Trafikeringsavtal). Järnvägstrafik får inte
utföras utan att Trafikeringsavtal har träffats.
Osby kommun ska i egenskap av Infrastrukturförvaltare, agera
på ett sätt som är konkurrensneutralt och icke-diskriminerande
för alla som har rätt att trafikera Osby kommuns
Järnvägsinfrastruktur. TRAV tecknas av Osbytåg..
Kunden och Osbytåg, nedan kallat Parterna, har mot denna
bakgrund träffat detta TRAV.
Begrepp och ord som definieras i Osby kommuns
informationsdokument, rutiner och trafiksäkerhetsinstruktioner
ska ges samma betydelse i detta TRAV.
Bifogas avtal
Åtgärder vid olycka
Trafiksäkerhetsinstruktion
Vid eventuellt motstridiga villkor mellan avtalshandlingarna
gäller de i följande ordning.
1.
2.
3.

Avtalstid fr.o.m.
Avtalstid t.o.m.
Uppsägningstid/
förlängningstid

Tillägg till TRAV
TRAV
TRI

Uppsägning av detta TRAV ska ske minst 7 dagar före
innevarande avtalstids utgång. I annat fall förlängs avtalstiden
med 7 dagar. Uppsägningen skall ske skriftligt.

Tider för trafikering
samråd ske
Tillträde

Kundens åtagande

Banstandard

Järnvägsfordon

(NN) trafikerar spåret ( X veckodagar mellan )
Om inte växling kan ske inom överenskommen tidsram skall
samråd ske mellan Osbytåg och berörda operatörer
Osby Tåg tillhandahåller Kunden tillträde till den
Järnvägsinfrastruktur samt därmed sammanhängande
installationer som ingår i Anläggningen.
Kunden åtar sig att vid nyttjande av Järnvägsinfrastrukturen och
därmed sammanhängande installationer samt vid utförandet av
järnvägstrafik agera i enlighet med Osbytågs vid var tid gällande
TRI och under de förutsättningar som anges i detta TRAV.
Om Kunden erbjuder tjänster åt Järnvägsföretag ansvarar
Kunden för att teckna Trafikeringsavtal med det
Järnvägsföretaget ("andrahandsparten") innan detta utför
järnvägstrafik på Anläggningen.
Om Kunden underlåter att teckna Trafikeringsavtal med
andrahandsparten, är Kunden ansvarig för utförd trafikering
såsom för egen trafikering.
Det åligger Kunden och andrahandsparten att se till att
nödvändig infrastrukturkapacitet finns hos anslutande
infrastrukturförvaltare. Osbytåg har inget ansvar för att Kunden
eller andrahandsparten tilldelas sådan kapacitet.
Anläggningen upplåts med den banstandard som anges i TRI.
Osby kommun/Osby Tåg ska inte, utan att ha samrått med
Kunden, vidta väsentliga förändringar av angiven banstandard.
På begäran av Osby kommun ska Kunden låta Osby kommun
eller entreprenör syna bana och anläggningar från förarhytt i
järnvägsfordon som Kunden disponerar.
Osby kommun äger genomföra akuta åtgärder som påkallas i
syfte att undanröja fara för trafik- och elsäkerheten eller som
följer av domstols eller annan myndighets beslut. Osby
kommun ska utföra övriga besiktningar och underhållsarbeten i
samråd med Kunden och i möjligaste mån anpassa dessa efter
Kundens och andra berörda Järnvägsföretags verksamhet. För
andra besiktningar och ban-arbeten som förväntas vara
trafikpåverkande ska Osby kommun/Osbytåg underrätta
Kunden minst tre månader innan arbetet eller besiktningen
påbörjas, varvid Osby kommun ska beredas tillträde till
Anläggningen enligt Osby kommun önskemål.
Det åligger Kunden att se till att de järnvägsfordon som
trafikerar Anläggningen är godkända för att bruka i trafik samt
anpassade till Järnvägsinfrastrukturen på Anläggningen.

Snöröjning

Osby kommun svarar för snöröjning av all
Järnvägsinfrastruktur inom anläggningen.

Förändring av TRAV

Ändringar i eller tillägg till detta TRAV ska för att vara
gällande göras skriftligen och vara undertecknade av båda
Parter.
Kunden ska säkerställa att kontaktuppgifter för
erforderliga verksamhets- och avtalsfrågor tillställts Osby
kommun/Osbytåg.
Kontaktuppgifter ska omfatta åtminstone:
a.
Namn/Funktion
b.
Ansvarsområde
c.
Telefon (fast/mobilt)
d.
E-post adress
e.
Postadress

Kontaktuppgifter

Ansvar

-

Förtida upphörande av avtal

TRAV upphör att gälla utan särskild uppsägning om
Kunden inte längre har erforderliga tillstånd eller om
Osbytåg upphör att vara upplåtare för Anläggningen.

Force Majeure

Tvist

Vid väsentligt avtalsbrott av en part (den "Felande
Parten"), äger den andra parten (den "Icke Felande
Parten") säga upp TRAV till omedelbart upphörande om
den Felande Parten inte vidtar rättelse inom trettio (30)
dagar från det att den Icke Felande Parten skriftligen
framställt begäran om rättelse. Den Felande Parten ska i
samråd med den Icke Felande Parten vidta effektiva
åtgärder för att undanröja avtalsbrottet inom
trettiodagarsperioden.
Osby kommun/Osbytåg är fri från skyldighet att fullgöra
sin del av detta TRAV samt från skyldighet att betala
skadestånd och annan eventuell påföljd om Osby
kommun/Osbytåg åtaganden inte alls eller endast till
onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av
omständighet som Osby kommun/Tåg inte råder över,
såsom krig, upplopp, arbetsmarknadskonflikt, blockad,
eldsvåda, explosion, naturkatastrofer, ändrade
myndighetsbestämmelser eller ingrepp av offentlig
myndighet.
Tvist i anledning av detta TRAV ska i första hand lösas
genom samråd mellan parterna. Om så inte kan ske ska
tvisten, i den mån Kunden inte har rätt att enligt
järnvägslagen hänskjuta den till tillsynsmyndigheten,
avgöras vid allmän domstol med Hässleholms tingsrätt
som första instans.

Betalning
Ränta/betalningspåminnelse

Särskilda bestämmelser

Enligt separat överenskommelse
Vid försenad avgiftsbetalning ska Kunden betala dels
ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning
för inkassokostnader mm.
-

Detta TRAV har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
Ort: Osby

Ort:

Datum:

Datum:

Osbytåg, Ekonomisk förening

Operatör:

_______________________________
[
]

_______________________________
[
]

_______________________________
[
]

_______________________________
[
]

I separat bilaga hanteras övriga överenskommelser som reglerar, priser, avställning, lagring etc..

