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Inledning 

Bakgrund  

Bergslagsbanan är ett stråk som sträcker sig mellan Gävle och Kil/Frövi. Sträckan Borlänge–

Frövi är en del av ett viktigt godsstråk genom Sverige samtidigt som det går en betydande 

mängd persontåg på banan. Persontågsupplägget är präglat av korta gångtider och snäva 

marginaler. Detta, tillsammans med att flera egenskaper i infrastrukturen saknas i 

TrainPlan, till exempel bomfällningar och låga övervakningshastigheter, skapas en mycket 

störningskänslig tågplan. Förseningar sprider sig lätt vilket skapar en dålig punktlighet. För 

att skapa en mer robust tågplan behöver konstruktionen på Bergslagsbanan ses över så att 

tågen kan hålla sina planerade tider. Tidigare arbete med konstruktionsregler på 

Värmlandsbanan visar att det är möjligt att förbättra punktligheten med hjälp av nya regler. 

I det här arbetet kommer vi därför att använda reglerna på Värmlandsbanan som grund. 

Syfte och mål 

Syftet med det här uppdraget är att analysera Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi, ta 

reda på vad problemen beror på samt ta fram nya regler och strategier för kapacitets-

tilldelning, det vill säga konstruktion av tågplan. Målet är en beskrivning av egenskaper i 

infrastrukturen som man måste ta hänsyn till vid konstruktion av tågplan, samt nya 

konstruktionsregler för ökad robusthet. 

Linjebeskrivning  

Bergslagsbanan är en mestadels enkelspårig bana som sträcker sig mellan Gävle och 

Kil/Frövi. I det här arbetet är sträckan mellan Borlänge och Frövi i fokus, varför vi endast 

beskriver den delen av Bergslagsbanan i detalj.  

Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi är en cirka 145 kilometer lång enkelspårsbana 

som visas i Figur 1. Det finns två enkelspår mellan Grängesberg och Ställdalen som 

teoretiskt skulle kunna användas som ett dubbelspår. Dock är standarden på 

Silverhöjdspåret sämre, både hastigheten och den vagnvikt/axellast som går att köra är 

lägre. Trafiken går därför i möjligaste mån på ordinarie spår, Hörkenspåret. En upprustning 

och iordningställande av Silverhöjdspåret till tekniskt dubbelspår skulle ge en klar 

förbättring av kapaciteten på denna del av Bergslagsbanan.  

Anslutning till andra banor sker i Borlänge, Ludvika, Ställdalen och Frövi. Största tillåtna 

hastighet (sth) på banan ligger kring 110-130 km/h på sträckan Borlänge–Ställdalen medan 

sth på sträckan Ställdalen–Frövi är något lägre, kring 90 km/h. På banan är det tillåtet att 

köra 10 % över sth för B-tåg och mellan Borlänge och Ställdalen har Tåg i Bergslagen (TiB) 

fått tillstånd att köra 15 % över sth. 

Trafiken på banan består av regionala persontåg samt godståg. Många tåg både kommer 

från och går till anslutande banor. Persontrafiken domineras av länsöverskridande 

regionaltrafik, TiB. En del av dess trafik får betecknas som långväga när den går mellan 

Gävle-Mjölby. Andra långväga persontåg går mellan Göteborg/Karlstad-Falun/Mora och 

körs av Tågab.  
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Godstrafiken på banan är blandad och går till stor del enligt villkor för specialtransport. Som 

exempel kör SSAB en pendel med hög axellast mellan Domnarvet och Oxelösund, samt 

färdigvaror från Borlänge för export. Skogsindustrin transporterar på Bergslagsbanan med 

både hög axellast och utökad lastprofil. Från Ludvika går långsamma specialtransporter 

med mycket tunga transformatorer till Norrköping. 

 

Figur 1. Bergslagsbanan Borlänge – Frövi 

I Tabell 1 följer en beskrivning av Bergslagsbanan inkl. driftplatser (2018) som man behöver 

ta hänsyn till vid konstruktion av tågplan på sträckan Borlänge-Frövi.  

Tabell 1. Linje- och driftplatsinformation (2018) 

Driftplats/Linje Tågspår / 
maxlängd 

Plattforms-
spår 

Särskilda egenskaper Att beakta 

Frövi 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 

Vx 311 sth 65 

Vx 312 sth 65 

Vx 105 sth 80 

Vx 106 sth 50 

Vx 109 sth 50 

Vx 110 sth 50 

1/ 711 m 

2/763 m 

3/528 m 

4/318 m 

5/284 m 

30/787 m 

2  Tåg eller växling 
mellan si 36 och 96 
på spår 3 medför 
att tågväg för tåg 
till/från Vdv ej kan 
ställas till/från spår 
1 och 2 

Frövi - Vedevåg 10 300 m   1 mellanblock 

Vedevåg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 40         
Vx 21 sth 70 

1/669 m 

2/669 m 

 Min 40 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Ld  
(bomfällning Vedevåg Norra) 

Ej samtidig infart 
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Vedevåg - 
Lindesberg 

8 900 m    

Lindesberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 80  

1/635 m 

2/635 m 

2 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr 
(bomfällning Kristinavägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr från spår 
1 (10-övervakning) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr från spår 
2 (10-övervakning) 

Min 60 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Vdv från 
spår 2 (10-övervakning) 

Ej samtidig infart 

Inga repeterbaliser 
på spår 2 

  

Lindesberg - Storå 15 100 m   1 mellanblock 

Storå 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Båda sth 50 

1/684 m 

2/684 m 

1 Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Ld från spår 
2 vid trafikutbyte. 

Ej samtidig infart 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 
minst 1 min för 
trafikutbyte 

Plattformen ligger 
i södra änden 
mellan si 22 och 
Stråssavägen 

Storå - Rällså 9 700 m    

Rällså 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 22 sth 50         
Vx 21 sth 40 

1/608 m 

2/608 m 

 Min 20 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Kpg 
(bomfällning Rällsåvägen) 

Ej samtidig infart 

 

Rällså - 
Kopparberg 

11 300 m    

Kopparberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 22 sth 70  
övriga sth 40 

1/392 m 

2/616 m 

3/616 m 

2 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Stl 
(bomfällning Berglöfsvägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Stl från spår 
1 (10-övervakning) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning stl från spår 
2 (10-övervakning) 

Ej samtidig infart 
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Kopparberg - 
Ställdalen 

7 800 m    

Ställdalen 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 21 sth 50         
Vx 28 sth 50          
Vx 23 sth 70   
övriga sth 40 

1/618 m 

2/633 m 

3/700 m 

2 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gg 
(bomfällning Ställdalen Norra 
och Hyttvägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Kpg och Keb 
(bomfällning Ställdalen 
Södra) 

 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 
minst 1 min för 
trafikutbyte 

Tågvägar med 
samtidig infart, se 
Bilaga 3 

Kort träplattform 
på spår 2 

Ställdalen – 
Grängesberg 
(Hörkenspåret) 

20 000 m   1 mellanblock 

Stigning från Stl i 
riktning mot Gg 

Ställdalen – 
Grängesberg 
(Silverhöjdsspåret) 

17 600 m   1 mellanblock 

Stigning från Stl i 
riktning mot Gg 

Grängesberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 70         
Vx 25 sth 70  
övriga sth 40 

1/743 m 

2/ 738 m 

2  Ej samtidig infart 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 
minst 1 min för 
trafikutbyte 

 

Grängesberg - 
Klenshyttan 

7 100 m    

Klenshyttan 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Båda sth 50 

1/654 m 

2/654 m 

 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning La 
(bomfällning Grindfallet) 

Fullängdsspår vid 
samtidig infart 

Klenshyttan - 
Ludvika 

8 300 m   Stigning från La i 
riktning mot Khy 

Ludvika 

Ställverk 65 

Hastighet i växlar: 
Samtliga sth 40 

1/302 m 

2/ 323 m 

3/495 m 

5/715 m 

6/ 704 m 

8/570 m 

3 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gäg 
(bomfällning 
Grangärdesvägen) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Khy 
(bomfällning Lyviksvägen) 

Tågvägar med 
samtidig infart, se 
Bilaga 2 

Skyddsväxel spår 
1, södra änden 

Korsande tågvägar 
för tåg till/från Smj 
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Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gäg från 
spår 1 (10-övervakning) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Khy från 
spår 1 (10-övervakning) 

Uppställning spår 
1 och 2 nattetid  

Ludvika - Gräsberg 8 700 m   Stigning från La i 
riktning mot Gäg 

Gräsberg 

Ställverk 59 

Hastighet i växlar:  
Vx 22 sth 40           
Vx 21 sth 50 

1/ 647 m 

2/ 647 m 

 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Rmh 
(bomfällning Gräsberg) 

Ej samtidig infart 

 

Gräsberg - 
Rämshyttan 

9 400 m   Stigning från Gäg i 
riktning mot Rmh 
samt från Rmh i 
riktning mot Gäg 

Rämshyttan 

Ställverk 59 

Hastighet i växlar:    
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 40 

1/705 m 

2/705 m 

  Ej samtidig infart 

 

Rämshyttan - 
Ulvshyttan 

9 000 m    

Ulvshyttan 

Ställverk 59 

Hastighet i växlar: 
Båda sth 40 

1/651 m 

2/ 651 m 

  Ej samtidig infart 

 

Ulvshyttan - 
Sellnäs 

10 500 m    

Sellnäs 

Ställverk 59  

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 50         
Vx 21 sth 40 

1/648 m 

2/ 648 m 

  Ej samtidig infart 

 

Sellnäs - Borlänge 8 700 m    

Borlänge    Flera tunga tåg på 
sydgång från Blg 
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Problembild 

Genom att studera Tågplan 2017 (T17) för Bergslagsbanan samt den framförda trafiken har 

de huvudsakliga orsakerna till punktlighetsproblemen identifieras. Den avgörande orsaken 

till punktlighetsproblemen är att körplanen har konstruerats mycket snävt, både i täthet 

mellan tåg (headway) och gångtid för att få plats med persontågsuppläggets korta gångtider 

och systemmöten. Detta leder till att tågen får svårt att återhämta sig även från små 

förseningar på enstaka minuter. Störningarna sprider sig dessutom lätt tågen emellan då tåg 

på ett enkelspår med många planerade möten har stor påverkan på varandra. Det är 

exempelvis inte ovanligt att en liten försening på enstaka minuter spider sig från tåg till tåg 

tills den växt till en försening på 10-15 min flera timmar senare, se kapitel längre ner om 

”Uppföljning av punktlighet 2017” för mer detaljer. 

Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjandet på Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi har under de senaste 

åren sett ungefär likadant ut förutom på sträckan mellan Lindesberg och Frövi där det i 

Tågplan 2016 startade ett nytt persontågsupplägg. Det går från Hallsberg/Örebro och 

vänder tillbaka söderut igen i Lindesberg. Tabell 2 visar utnyttjandegraden på delsträckorna 

mellan Borlänge och Frövi. Grön markering innebär att sträckan ligger på en bra nivå och 

att det finns möjlighet till ytterligare trafik. Gul markering innebär att trafikmängden 

stämmer bra överens med befintlig infrastruktur och röd markering innebär att trafiken 

börjar närma sig kapacitetstaket och att störningskänsligheten ökar betydligt. I tabellen 

visas att utnyttjande graden över dygnet ligger på en bra nivå, medan det under 

rusningstimmarna är ett mycket högt tryck på banan, speciellt mellan Ställdalen–Frövi.  

Tabell 2. Kapacitetsutnyttjande Borlänge – Frövi i T17 

Sträcka Dygn Max 2 h 

Borlänge – Ludvika  0,49 0,79 

Ludvika – Ställdalen  0,50 0,60 

Ställdalen – Lindesberg  0,63 0,93 

Lindesberg – Frövi  0,67 0,93 

Uppföljning av tågplanekonstruktionen i T17 

Riktlinjer för tågplanekonstruktion 

I dokument TDOK 2016:0128 – Konstruktion av körplaner för tåg finns riktlinjer för hur 

en körplan ska konstrueras. Målet är att körplanerna ska vara körbara, inte innehålla 

konflikter samt att de ska ge en god återställningsförmåga i trafiksystemet. Till tågens 

grundgångtid finns följande tillägg som ska användas vid behov: 

 Banarbetstillägg – tillägg för att hastighetsnedsättningar på grund av banarbete 

 Trängseltillägg – infasningstid för att passa in flera tåg i samma system 
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 Nodtillägg – tillägg som är till för att tågen ska kunna återhämta sig från mindre 

störningar som uppkommer i trafiken, till exempel ett oplanerat kortare stopp 

 Retardationstillägg – tillägg för godståg som måste göra bromstest 

 Tillägg vid avvikande huvudspår – tillägg för tåg som går på avvikande huvudspår 

och måste hålla en lägre hastighet 

Sträckan mellan Borlänge och Frövi är inte en hel sträcka mellan två noder vilket innebär att 

persontåg ska ha 2 minuters nodtillägg och godståg 1 minuts nodtillägg på sträckan. 

Det finns även riktlinjer som hanterar hur tätt tågen får ligga i tågplan, både när de kör efter 

varandra i samma riktning och vid ett tågmöte: 

1. Tidsintervall mellan tåg i samma riktning 

Ordinarie tåg som går samtidigt i samma riktning bör inte läggas så nära varandra att 

något tåg måste uppehållas. Tidsintervall som bör tillämpas för passerande respektive 

tåg med uppehåll är: Genomfartståg i D får ej passera D tidigare än 3 minuter efter att 

föregående tåg passerat/ankommit E (enligt alt A i Figur 2). Tåg som startar i D får ej 

starta tidigare än då föregående tåg passerar/ankommer E (enligt alt B i Figur 2). 

 

Figur 2. Linje med linjeblockering D och E är huvudsignal 

2. Tidsintervall mellan tåg i motsatt riktning  

För att tidsintervallet mellan två tåg i motsatt riktning skall vara tillräckligt stort så att 

det andra ankommande tåget skall få försignalbesked ”vänta kör” till infartssignalen bör 

nedanstående tidsintervall tillämpas. Observera att samma driftplats kan ha flera olika 

modeller beroende på vilka spår som används för de två tågen, se Figur 3. 

 

Figur 3. Olika modeller för driftplatser för tågmöten och förbigångar 

För Modell 1 ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 3 minuter (se Figur 4). 

För Modell 2 ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 2 minuter (se Figur 4). 
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För Modell 3 beror tidsintervallet på om tågen har fast uppehåll eller inte. Om det andra 

tåget (02) ej har fast uppehåll skall det vara minst 1 minut mellan första tågets (01) 

ankomsttid och det andra tågets (02) passertid (se Figur 4). Om båda tågen har fast 

uppehåll kan tågen ha samma ankomsttid. Om inget av tågen har fast uppehåll kan de 

passera driftplatsen på samma minuttal (”flygande möte”). Gångtiden för nästa sträcka 

skall då beräknas med starttillägg för båda tågen.  

 

Figur 4. Minimitid vid ett möte med tåg 01 och tåg 02 

I samtliga fall gäller att det först ankommande tåget kan avgång från driftplatsen på 

samma minuttal som det andra tåget ankommer eller passerar driftplatsen. 

Konstruktion av T17 

Konstruktion av T17 är som tidigare nämnts lagt med mycket snäva möten. Vissa möten är 

lagda med endast 2 minuter mellan tågens ankomsttider trots att det inte är samtidig infart 

på driftplatsen. Det finns även långa kedjor med tågmöten som är inplanerade med minsta 

möjliga marginal, vilket å ena sidan är tillåtet enligt befintliga riktlinjer, men som skapar ett 

upplägg där tåg stör varandra vid minsta försening.  

Alla tåg har tillräckligt med nodtillägg men det saknas tillägg för att gå in på sidospår vid 

möten.  

På flera av driftplatserna med personuppehåll tillämpas principen med behovsuppehåll, det 

betyder att det inte planeras in någon uppehållstid på driftplatserna då tåget endast stannar 

om det finns någon på- eller avstigande. Generellt gäller att ett persontåg har tre 

behovsuppehåll på sträckan och att det finns tillagt 2 minuters gångtidstillägg för att täcka 

upp för uppehållstiden. 

Som visats i Tabell 1 har banan flera egenskaper som det inte har tagits hänsyn till i 

konstruktionen. Det är bomfällningstillägg som uppkommer vid tågmöte på vissa 

driftplatser samt 10-övervakningar som ger längre gångtider än planerat. Dessa avvikelser 

från tillåtna körplaner skapar inga synliga konflikter i tågplan, men konflikter uppstår 

operativt. 

I dagsläget avrundas oftast gångtiden manuellt så att tågen ankommer till plats med 

resandeutbyte på jämn minut. Det finns dock ingen klar regel angående detta och 

tillämpningen varierar. I Figur 5 ser vi ett persontågs körplan från Mjölby till Borlänge där 

uppehållstiderna är avrundade i kolumnen längst ut till höger. Sekunder för avrundning är 

som mest 51 och 64 i Hallsberg respektive Örebro södra, och som minst -2 sekunder för 

ankomst på jämn minut i Grängesberg.  
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Resultatet av konstruktionen blir på det här sättet svårt att förutse, och ibland direkt 

felaktigt. Eftersom det vanligen uppstår ett tidsöverskott genom avrundningarna används 

det ofta som nod- eller kvalitetstillägg. Det felaktiga är då att tillägget hamnar där 

avrundningen sker, vilket inte nödvändigtvis är den plats där det gjort avsedd nytta. I de fall 

avrundningarna genererar återkommande minustider riskerar gångtiden att bli kortare än 

vad som är möjligt att köra. Till saken hör också att manuell avrundning är tidsödande för 

konstruktörerna. 

I körplan i Figur 5 ligger minustid i kolumnen för tidtabellteknisk uppehållstid (K-uph) 

vilket har betydelse för statistik och nyckeltal. Minustid för K-uph påverkar dock inte 

körbarheten vad gäller gångtid, uppehåll eller headway. Den ligger därför utanför vår 

bedömning och de konstruktionsregler som omfattas av denna rapport.  

 

Figur 5. Körplan för ett persontåg mellan Mjölby och Borlänge i T17 
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Uppföljning av punktlighet 2017 

För att få en bild av hur punktlighetsproblemen på banan ser ut har förseningarna följts upp 

både för persontåg och godståg. Här presenteras siffror som rör tågföringen under 2017 och 

de är till viss del uppdelade beroende på tågslag, operatör och sträcka. 

Persontågens punktlighet 

Figur 6 visar punktligheten för alla persontåg på Bergslagsbanan, oavsett operatör och 

riktning. Kanalpunktligheten (-3 till +2 min) ligger kring 60 % och det går att se ett mönster 

i att ankomstpunktligheten vanligtvis ligger något högre än avgångspunktligheten på 

driftplatserna. Det tyder på att tågen av någon anledning ofta blir försenade på 

driftplatserna och kan ta igen det något på linjen. Punktligheten är som sämst mellan 

Ludvika och Kopparberg. 

 

Figur 6. Ankomst- och avgångspunktlighet för persontåg på sträckan Borlänge-Frövi 2017 i procent. 

I Figur 7 visas medelförseningen för norrgående respektive södergående regionaltåg, endast 

för tåg som går hela sträckan mellan Borlänge och Frövi. Både för norrgående och 

södergående tåg ökar medelförseningen med cirka 4 minuter under sträckans gång. Även 

här går att se att den känsligaste delen vad gäller punktlighet är mellan Ludvika och 

Kopparberg, det är på den sträckan som medelförseningen ökar mest.  
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Figur 7. Medelförsening i minuter för regionaltåg (TiB) 2017. Norrgående tåg till vänster och södergående tåg 
till höger. 

I Figur 8 ser man ett typexempel på hur störningar sprider sig i regionaltågssystemet.  Tåg 

8162 längst till vänster i bild blir några minuter sent till Borlänge, vilket innebär att tåg 8167 

blir något försenat vid avgång från Borlänge. Tåg 8167 kan inte återhämta sig utan försenar i 

sin tur tåg 8186 i Kopparberg. Tåg 8186 kan inte heller hämta in tid utan försenar tåg 8185 i 

Ludvika, som sedan försenar tåg 8188 i Kopparberg. Tåg 8188 försenar tåg 8159 i Ludvika 

som sedan försenar tåg 8168 i Kopparberg. När tåg 8168 ankommer Borlänge (längst till 

höger i bild) uppgår förseningen till knappt 15 minuter. Figuren visar tydligt effekten av att 

regionaltågen möter varandra med snäva marginaler i Ludvika och Kopparberg och det 

finns inga möjligheter att däremellan köra in eventuella förseningar. En försening på endast 

någon enstaka minut lever kvar länge och den ökar dessutom med tiden, tills det är möjligt 

att återställa systemet genom att trafiken reduceras eller ett tågmöte flyttas. Det går även att 

avläsa att förseningar uppstår på vissa driftplatser (t.ex. Grängesberg, Gg) där den faktiska 

ankomsttiden och avgångstiden skiljer sig åt, medan den planeras att ske på samma 

minuttal. Förseningsutvecklingen som visas i Figur 8 representerar en enstaka dag, men den 

är mycket vanligt och upprepar sig mer eller mindre dagligen.  

 

Figur 8. Typisk förseningsspridning på grund av snäva tågmöten i Ludvika och Kopparberg (utfall 2017-10-01). 
Grå=planerad tågplan, grön=tåget är i tid, orange=tåget är 0-3 min sent, röd=tåget är mer än 5 min sent. 
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I Figur 9 ser vi punktligheten för länstrafikens tåg 8189 under 2017. För tydlighets skull är 

statistiken rensad från de tåg som avgått mer än 15 minuter sena från Borlänge. Avgångarna 

från Borlänge är ganska jämnt spridda från RT till cirka +10. En liten förbättring till Ludvika 

följs alltid av en merförsening från Ludvika, därefter stiger förseningen sakta totalt sett fram 

till Kopparberg. Tåget, eller kanske snarare upplägget, har inte förmåga att återställa mindre 

förseningar.  

Vid ankomst Storå har i stort sett samtliga tåg hämtat in en del av sin försening. Det beror 

sannolikt på att tåg 8189 prioriterats mot tåg 9130 (norrgående stålpendel). Vid avgång från 

Storå har vissa tåg, gränsen går vid cirka 10 minuters försening, fått en kraftig merförsening 

medan andra tåg ligger kvar med samma försening. Merförseningen beror på att de fått 

invänta möte med norrgående regionaltåg 8152, ett möte som planenligt skulle ha ägt rum i 

Lindesberg. Hur trafiken är planerad kan utläsas i den grafiska tågplanen i Figur 10.  

 

Figur 9. Tågföring för länstrafikens tåg 8189 i T17. Endast de tåg som avgått <+15 från Borlänge. 

 

 

Figur 10. Utsnitt från grafisk tågplan T17. 

Tågab kör persontåg mellan Göteborg/Karlstad och Falun/Mora. Tågen går endast en del av 

sträckan mellan Borlänge och Frövi då de ansluter, respektive avviker, i Ställdalen och 

upplägget varierar beroende på veckodag och period. Figur 11 och Figur 12 visar 

punktligheten för några av Tågab:s tåg som går under vardagar T17. För de norrgående 

tågen ligger medelförseningen i Ställdalen, då de ansluter på Bergslagsbanan, på +6 

minuter. Den förseningsminskning som sker i Gräsberg beror på ändrad mötesbild, som i 

sin tur vanligen beror på den relativt stora försening som ett par av tågen bär med sig från 
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Ställdalen. I Borlänge ligger medelförseningen på +3 minuter. Det är svårt att dra några 

långtgående slutsatser av statistiken eftersom förseningarna i huvudsak genereras innan 

tågen ansluter i Ställdalen, men bilden av att Bergslagsbanans punktlighetsmässigt 

besvärligaste del ligger söder om Ludvika förstärks.  

Tågab:s södergående tåg börjar med en medelförsening på 1 minut i Borlänge, en försening 

som ökar till 3 minuter i Ställdalen då de lämnar Bergslagsbanan. Tåg 7005 utmärker sig på 

samma sätt som norrgående tåg 7000, då variationen mellan Ludvika–Klenshyttan är 

mycket stor på grund av en ändrad mötesbild. En studie av förseningarna för Tågab:s tåg på 

sträckan Borlänge–Ställdalen visar att problemen inte är lika stora för dessa tåg som för 

övriga persontåg på banan. Det finns dock punktlighetproblem även hos de här tågen vilket 

stöder uppfattningen att Bergslagsbanan behöver en mer robust tågplan med större 

möjlighet för tågen att själva återställa rättidighet efter en mindre störning. 

 

Figur 11. Medelförsening för Tågab:s norrgående persontåg. 

 

 

Figur 12. Medelförsening för Tågab:s södergående persontåg. 

På södra delen av banan mellan Borlänge och Frövi går ett upplägg med länstrafik som 

vänder i Lindesberg. Tågen både kommer in vid Frövi och avgår från Lindesberg med bra 

punktlighet, det är endast norrgående tåg som får en liten merförsening i Vedevåg på grund 
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av tågmöte. Lindesbergstågen går endast i ett tidsavsnitt under förmiddagen och ett under 

eftermiddagen. Under de tidsavsnitten kan vändningarna i Lindesberg påverka övrig trafik 

om den övriga trafiken behöver återställas efter en störning. Lindesbergstågen står nämligen 

uppställda på sidospåret i Lindesberg i väntan på avgång och under den tiden kan inga 

andra tågmöten tas på driftplatsen. 

Godstågens punktlighet 

Av godstågen på sträckan Borlänge–Frövi ligger cirka 20-25 % inom kanalpunktligheten -3 

till +2 minuter, se Figur 13. Cirka 78 % av tågen träffar RT+5 i genomsnitt över sträckan, 

vilket är något under riksgenomsnittet där ankomstpunktligheten till slutstation är något 

över 80 %. Godstågen har generellt sett inga problem att hålla sina körplaner, problemen 

härrör snarare från att de ibland är kraftigt försenade av andra orsaker och därmed helt har 

hamnat utanför sin kanal. Det är också tydligt att de godståg som går under dagtid lider 

punktlighetsmässigt av att persontågen inte är punktliga vilket genererar störningar vid 

möten. 

 

Figur 13. Ankomst- och avgångspunktlighet för godståg på sträckan Borlänge-Frövi 2017 i procent. 

Den södra stålpendeln går med två omlopp per dygn mellan SSAB:s anläggningar i Borlänge 

och Oxelösund. Tågen är likvärdiga vad gäller vagnvikt, hastighet och dragkraft. Ett av 

omloppen går dag (tåg 9133 och 9130) och ett går natt (tåg 9131 och 9132). På sträckan 

Borlänge–Frövi visar de båda uppläggen skillnader i fråga om faktisk gångtid och 

punktlighet, vilket visas i Figur 14 och Figur 15. Det är tydligt att tågen som går under dagtid 

har större punktlighetsproblem då medelförseningen ökar mer för de tågen än för de tåg 

som går under natten. 
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Figur 14. Medelförsening för södergående stålpendel 2017, dagtåg 9133 och nattåg 9131. 

 

 

Figur 15. Medelförsening för norrgående stålpendel 2017, dagtåg 9130 och nattåg 9132. 

Länstrafikens tåg 8190 ska enligt plan stanna och möta tåg 9133 i Rällså. Tåg 9133 är dock 

ofta tidigt medan tåg 8190 har en medelförsening på 3 min vid avgång från Storå. Vid 

ankomst till Kopparberg har dock medelförseningen för tåg 8190 minskat till 1 min vilket 

tyder på att tåg 9133 troligen har fått gå på sidan i Storå och stannat för att möta det 

försenade tåg 8190. Tåg 9133 är därefter ur sin kanal och ankommer till Frövi med en 

medelförsening på 9 min (se Figur 14). Tåg 9131 som går under natten ligger i medeltal hela 

tiden före sin körplan på sträckan.  

Norrgående stålpendel 9130 går dagtid och har en vanlig vardag fyra inplanerade möten 

med persontåg på sträckan Frövi–Borlänge. Vid mötena ska tåg 9130 gå på sidan och stanna 

vid ett tillfälle och persontågen vid de tre andra tillfällena. Tåg 9130 blir regelmässigt stört 

under resans gång och går från att ha varit i snitt 11 min tidigt i Frövi till att ankomma 7 min 

sent i Borlänge (se Figur 15). Tåg 9132 går däremot sent på kvällen i en kanal efter tåg 8182, 

vilket är dagens sista genomgående persontåg på sträckan. Båda ståltågen är tidiga vid 

avgång från Frövi, men medan nattåget går kvarvarande sträcka till Borlänge på 8 minuter 

snabbare gångtid än planerat, försenas dagtåget på grund av störningar i övrig trafik. 
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Nya konstruktionsregler 

Innan man beslutar om att ta fram nya regler/riktlinjer för tågplanekonstruktionen bör man 

bestämma sig för om det ska vara just regler eller riktlinjer. Ska de vara tvingande eller ska 

de bara efterföljas godtyckligt? Som situationen ser ut idag på Bergslagsbanan är det 

nödvändigt att de regler som tas fram efterföljs för att minska störningskänsligheten. Om 

det är möjligt att godtyckligt göra stora avsteg så kommer vi snart till en liknande situation 

som idag, där alltför många tåg planeras in med alltför snäva marginaler. Vi menar därför 

att de regler som tas fram ska ses just som regler – om mindre avsteg från reglerna måste 

göras ska de noteras och om större avsteg måste göras ska detta först beviljas av chefen för 

kapacitetsoptimering Nord och noteras. Detta för att avstegen ska kunna följas upp i 

efterhand och påverkan på robustheten undersökas. 

De nya reglerna ska dessutom gälla i både långtids- och kortidsplaneringen då tåg som läggs 

ad hoc påverkar robustheten i samma grad som tåg som planeras in på lång sikt. Det är 

möjligt att vissa anpassningar måste göras i korttidsplaneringen då man inte har samma 

flexibilitet att justera de redan inplanerade tågen. 

Realistiska uppehållstider 

I nuvarande praxis för konstruktion av tågplan får sökanden ansöka om tid för 

resandeutbyte och därvid bestämma omfattningen av den tiden. På Bergslagsbanan finns 

det flera uppehåll som planeras som behovsuppehåll. Ett behovsuppehåll utan inplanerad 

uppehållstid skulle kunna accepteras under förutsättning att körplanen anses rymma ett 

stopp och att inget annat tåg blir stört under tiden då det stannande tåget återhämtar sig 

efter uppehållet. Med tanke på trafikupplägg och problematisk historia vad gäller 

punktlighet fungerar det dock inte på Bergslagsbanan. Problem kan dessutom uppstå 

eftersom ledig kapacitet kan tilldelas ad hoc, även efter fastställd tågplan. Ett tillkommande 

tåg kan med andra ord bli stört om ett annat tåg tidigare blivit tilldelad kapacitet med 

behovsuppehåll utan inplanerad uppehållstid. Principen bör därför vara att kapacitet för ett 

tåg ska tilldelas på ett sådant sätt att inga andra tåg, i grundplan eller tillkommande, ska 

störas planmässigt på grund av konstruktion. Det ska med andra ord alltid finnas tillräckligt 

med tid i tågplanen för att uppehåll inte ska störa andra tåg. Trafikverket borde således 

bestämma en minsta tid för resandeutbyte i de fall detta är befogat med hänsyn till 

punktlighet och kvalitet i tågföringen. En minuts uppehållstid borde vara minsta tid för 

uppehåll i grundfall, endast om man erfarenhetsmässigt vet att uppehållet tar kortare tid än 

så får man gå ner till exempelvis 40 sekunder. I de fall uppehållet är ett behovsuppehåll, det 

vill säga att tåget stannar bara om det finns på- eller avstigande, bestämmer man 

uppehållstiden med utgångspunkt från de dagar tåget stannar. Att det går förbi vissa dagar 

utan att stanna påverkar inte behövd uppehållstid (se principen ovan). De dagar tåget inte 

stannar och de dagar då uppehållet tar kortare tid än de 40-60 sekunder som planerats in 

får tåget extra marginal i sin körplan, vilket också är väl motiverat med tanke på 

förseningsstatistik från T17 och tidigare. 

För att förhindra att tåg står stilla vid en driftplats i onödan kan andra strategier tillämpas, t 

ex kan uppehållstid för resandeutbyte kan konstrueras så att annonserad avgångstid är 

tidigare än den konstruktionsmässiga avgångstiden, populärt kallat ”avgång är lika med 

ankomst”. Fördelen med en sådan lösning är att tåget kan avgå när resandeutbytet är klart, 

det behöver inte stå och vänta in avgångstiden. Den tid man på så sätt ”sparar” används för 

att höja kvalitet och förbättra tågets möjlighet att vara punktligt till nästa uppehåll. Gällande 
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praxis säger att den som ansöker om tågläget avgör om tåget ska ha en tidigare annonserad 

avgång. Med tanke på Bergslagsbanans punktlighetsproblem bör alla möjligheter att skapa 

robusthet i tågplanen tas tillvara, vilket betyder att principen med avgång = ankomst bör 

läggas in som defaultvärde på alla uppehåll för resandeutbyte. Sökanden får sedan ansöka 

om senare annonserad avgång i de fall det finns bärande skäl för det. Där resandeutbytet 

sammanfaller med uppehåll för tågmöte kan den tidigare annonserade avgångstiden även 

innefatta hela eller delar av det tidtabellstekniska uppehållet om sökanden så önskar. 

Olika strategier för ökad robusthet 

För att skapa en robustare tågplan med inbyggd återställningsmöjlighet vid störningar kan 

man välja mellan olika strategier. Nedan beskrivs två strategier som visat sig fungera 

tillfredställande på Värmlandsbanan och som även får fungera som utgångpunkt för de nya 

robusthetsreglerna på Bergslagsbanan. 

1. Addera gångtidstillägg i körplanen 

Genom att lägga till extra tillägg på gångtiden skapas en viss återställning i körplanen. 

Tågen kan använda den här tillagda tiden för återhämtning om de har fått en störning och 

blivit försenade. Exempel på tillvägagångssätt är att man lägger på extratid på gångtiden, i 

uppehållstiden eller att man använder sig av gångtidsmallar för tyngre tåg än vad som är 

fallet. Om metoden används konsekvent glesar det ut bland tågen och ökar robustheten utan 

att någon kan säga sig vara orättvist behandlad jämfört med andra sökande. I TDOK 

2016:0128 – Konstruktion av körplaner för tåg tas det upp flera exempel på hur 

gångtidstillägg kan användas för att öka robustheten. 

Nackdelen med metoden är att körplanerna inte stämmer överens med tågens förmåga. Att 

tvinga tåg att köra under tillåten hastighet eller att ha många tåg som ligger före sina 

körplaner är inte optimalt. För både gods- 0ch persontrafik innebär det dessutom längre 

transport-/restid och sämre konkurrenskraft mot andra transportmedel. 

2. Addera marginaltid mellan tåg som använder samma spår (headwaytillägg) 

Genom att öka avståndet mellan tågen skapas mer luft mellan tågen samtidigt som man 

konstruerar en så realistisk körplan som möjligt. Med realistisk menas att tåget kan klara 

mindre störningar utan att störa varandra och köra enligt sin körplan de flesta dagar. 

Återställningsmöjlighet i systemet skapas utan de längre gångtider som var fallet med 

adderat gångtidstillägg. Praktiskt går det till så att man ökar headway mellan tågen i 

tågplanekonstruktionen. I stället för att ha tekniskt minsta möjliga avstånd mellan två tåg i 

ett möte läggs det in 1 eller 2 minuters headwaytillägg som marginaltid mellan tågen. För tåg 

som går efter varandra i samma riktning lägger man till 1 eller 2 minuters headwaytillägg 

innan bakomvarande tåg kan gå in på den signalsträcka föregående tåg lämnat.  

Beroende på hur tågplanen konstrueras kan resultatet bli att vissa tåg kan få stå för en stor 

del av ökad redundans i systemet, medan andra knappt berörs. Lösningen i så fall är att man 

kombinerar den här lösningen med andra åtgärder, exempelvis punktvis tillagda 

gångtidstillägg för vissa tåg och ökad minimitid för tågvändningar för vissa tåg.  

De nya konstruktionsreglerna på Bergslagsbanan 

Genom att fördela ut gångtidstillägg och headwaytillägg där den behövs i förhållande till 

störningskänsliga situationer ökar robustheten. För att få en korrekt körplan måste även 

tillägg göras manuellt för att ta hänsyn till infrastrukturen då inte TrainPlan fångar upp allt. 
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Det är även viktigt att konstruera en tågplan där tåg inte planmässigt får störa andra tåg, 

speciellt med tanke på avreglering och konkurrensneutralitet. Principen bör därför vara att 

kapacitet för ett tåg ska tilldelas på ett sådant sätt att inga andra tåg, i grundplan eller 

tillkommande, ska störas planmässigt på grund av konstruktion. Det ska alltid finnas 

tillräckligt med tid i tågplanen för att uppehåll inte ska störa andra tåg och det finns andra 

strategier för att motverka att tåg står stilla i onödan, t.ex. uppehållstid kombinerat med att 

annonsera avgång = ankomst. 

Nedan följer de regler som tagits fram för Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi som 

ska efterföljas både i långtids- och korttidsplaneringen, med förbehåll att vissa anpassningar 

kan behöva göras i korttidsplaneringen. Reglerna sammanställs också i detalj i Bilaga 4. 

 Hänsyn måste tas till den beskrivning av infrastrukturen som visas i Tabell 1 och 

Bilaga 1–3. Om det anges ett gångtidstillägg för exempelvis 10-övervakning måste 

alla tåg ha detta tillägg i körplanen. Undantag gäller för bomfällningarna som 

robusthetstilläggen förväntas kunna hantera, vilket beskrivs mer nedan. 

 Kommande planerade hastighetsnedsättningar ska diskuteras och tas hänsyn till 

med gångtidstillägg om det bedöms nödvändigt. Detta gäller även frekvent 

återkommande nedsättningar som förekommer på banan. Även om det inte blir 

aktuellt att lägga till ytterligare gångtidstillägg kan de befintliga nodtilläggen 

planeras om för att täcka upp för återkommande hastighetsnedsättningar. 

 Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg  

 TDOK 2016:0128 – Konstruktion av körplaner för tåg ska gälla som regler när det 

gäller gångtidstillägg och headway. Det ska dock påpekas att de gångtidstillägg som 

läggs på grund av möten, sidotågväg med mera inte ska räknas samman som 

nodtillägg.  

 Avrundningen av tågens ankomst- och avgångstider sker automatiskt i TrainPlan 

när tjänstetidtabellen skapas, konstruktören behöver således inte själv göra några 

manuella avrundningar. Undantag gäller om sekundangivelsen är på 45–59, då ska 

manuell avrundning göras uppåt till närmaste helminut för uppehåll med 

resandeutbyte. Vid driftplatser som sökanden önskar kan en avrundning uppåt till 

närmaste helminut göras. Även vid slutstationerna på sträckan, Borlänge och Frövi, 

kan tiderna avrundas uppåt.  

 Det är ej tillåtet med behovsuppehåll utan uppehållstid. För varje uppehåll med 

personutbyte ska körplanen innehålla:  

1. I normalfall minst 1 minut uppehållstid. Man bör då använda sig av 

principen avgång=ankomst på driftplatsen för att inte behöva stå och vänta 

om uppehållet tar mindre än 1 minut.  

2. I undantagsfall minst 40 sekunders uppehållstid om man med säkerhet vet 

att uppehållet aldrig tar så mycket tid som en minut. Uppehållet anges då 

med en punkt i specifikationskolumnen (vilket ger start- och stopptillägg), 

samt minst 40 sekunder på samma rad i justeringskolumnen. Detta gäller 

inte för Grängesberg, Ställdalen och Storå där kravet är minst en minut. 

 Utöver reglerna i TDOK 2016:0128 har ytterligare tillägg vid tågmöten bedömts 

nödvändiga för att ytterligare öka robustheten och förhindra att tåg stör varandra 

vid förseningar. Det här tillägget, tillsammans med att använda principen 

avgång=ankomst, antas täcka upp för mindre störningar vid möten samt att vissa 

driftplatser ibland har bomfällningar som påverkar gångtiden. För tåg som passerar 
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en driftplats vid möte utan att göra uppehåll ska en minuts gångtidstillägg läggas in 

efter passage av driftplatsen. För det/de tåg som gör uppehåll kan ett av flera 

alternativ väljas: 

o Om ett tåg som gör uppehåll möter ett passerande tåg ska antingen en 

minut gångtidstillägg läggas till innan ankomst till driftplatsen, alternativt 

att en minut headwaytillägg läggs till mellan första tågets ankomst och 

andra tågets passagetid.  

o Om två tåg som gör uppehåll möts ska en minut gångtidstillägg läggas till 

innan ankomst till driftplatsen för det andra ankommande tåget, se Figur 

16. För det först ankommande tåget ska antingen en minut gångtidstillägg 

läggas till innan ankomst, alternativt en minut headwaytillägg så att 

anståndet mellan de båda tågens ankomster ökas med en minut, se Figur 16.  

 

Figur 16. Exempel på ett tågmöte konstruerat med de 
nya robusthetsreglerna. En minuts headwaytillägg för 
tåg 1 så det ankommer en minut tidigare och en 
minut extra gångtidstillägg innan mötet för tåg 2.  

För det tåg som ankommer först till ett möte finns alltså möjligheten att inte lägga 

till extra gångtid utan att istället öka headway. Tillsammans med de 

konstruktionsregler som finns gällande minsta headway betyder det att det ska 

vara minst 2 minuter vid ett möte med samtidighet och minst 4 minuter vid ett 

möte utan samtidighet, om inte gångtidstillägg läggs till för tåget i anslutning till 

mötet. Det går även att kombinera headway- och gångtidstillägget för att 

ytterligare öka flexibiliteten. Till exempel kan headwaytillägget vara 30 sekunder 

samtidigt och gångtidstillägget vara 30 sekunder. Totalt måste en minut extra 

marginal läggas in, antingen i form av headway- eller gångtidstillägg. 

 

Ett tillåtet undantag från den här regeln gäller robusthetstillägget som läggs på det 

passerande tåget. Grundregeln gäller oberoende hur länge det stannande tåget har 

stått på driftplatsen och väntat på det mötande, passerande, tåget. Tillägget på det 

passerande tåget kan då anses vara onödigt då sannolikheten att det kommer att 

störas av det stannande tåget i mötet är liten. Undantag från regeln kan ske och 

gångtidstillägget för det passerande tåget efter mötet utebli om kravet på minsta 
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möjliga headway (som illustreras i Figur 2) är en minut (samtidig infart), och det 

först ankommande tåget har minst 2 minuter gångtids- och/eller headwaytillägg 

innan mötet. En anmärkning är att om det här undantaget tillåts frekvent kommer 

tåg som bara passerar driftplatser att få mindre gångtidstillägg än tåg som gör 

uppehåll. De kommer således inte att ha samma återställningsförmåga. 

Ett ytterligare undantag gäller tilldelning ad hoc. Tåg som tilldelas tåglägen ad hoc 

får sina tåglägen när alla andra tåglägen redan är fastställda och därmed inte går 

att skjuta på. När ett tillkommande tåg har ett möte med ett redan fastställt tåg är 

det därför tillåtet att frångå regeln som säger att det passerande tåget ska ha ett 

gångtidstillägg efter mötet. Det är endast tåget som tilldelats ad hoc som får ett 

tillägg innan mötet eftersom det alltid är det tåget som måste stanna vid mötet. 

Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall 

kan det dock krävas några sekunders avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan. 

De tillåtna avvikelserna är 10 % av en minut vilket ger värdena: 

 Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder. 

 Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om gångtidstillägg/headway är 6 

sekunder, till exempel vid ett möte med ej samtidighet kan man i undantagsfall låta 

det vara 2 minuter och 54 sek istället för 3 minuter. 

 

Ett dokument innehållande detaljerade konstruktionsregler för Bergslagsbanan mellan 

Borlänge och Frövi visas i Bilaga 4. 

Effekter av de nya konstruktionsreglerna 

Som en konsekvens av de nya konstruktionsreglerna får tågen en mer korrekt körplan. 

Hänsyn tas till infrastrukturen så att tågen får rätt gångtid även på sidospår och vid 10-

övervakningar. Headwaytillägget säkerställer så att tåg inte stör varandra även om de är i tid 

vid möten och kolonnkörning. Konstruktionsreglerna skapar också mer ”luft” i tågplanen, 

det vill säga mer tid för återhämtning och robusthet så att inte tågen stör varandra trots små 

förseningar. Som en konsekvens av den luft och tid som skapas i tågplan kommer inte tågen 

att kunna hålla sina tidigare gångtider. Tågen kommer också att spridas ut över en längre tid 

då de inte längre kan gå lika tätt. Det betyder att vissa tåg inte kommer att kunna 

avgå/ankomma vid tidigare önskade tider.  

Exempel på begränsningar som sökanden får utstå kan vara att önskade ankomst- och 

avgångstider måste justeras, att längre gångtider måste accepteras. För upplägg med 

frekvent trafik som ofta möter sig själv på banan kan det bli en avvägning mellan den 

frekventa trafiken och kortare restider då varje möte kostar i mer gångtidstillägg med de nya 

reglerna. I Figur 17 visas ett exempel på en körplaneförändring som blir en konsekvens av de 

nya konstruktionsreglerna. Förändringarna bygger på att samma antal möten planeras in 

men att de antagligen måste förskjutas. 

Tågplan i Figur 17 är ett exempel konstruerat enligt de nya reglerna. Den har tillägg för 

sidotågväg och 10-övervakning (tillåtenhet), tillägg för robusthet, nodtillägg samt 

annonserad tidigare avgång. Uppehållstid för samtliga resandeutbyten finns och tåget har 

tre möten i samband med resandeutbyten, ett i Lindesberg, ett i Kopparberg och ett i 

Ludvika.  
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I kolumnen ”Infas” har hänsyn till dessa möten tagits i form av 30 sekunders gångtidstillägg 

innan Lindesberg, Kopparberg och Ludvika för sidotågväg på driftplatserna samt 1 minuts 

tillägg för 10-övervakningen i Lindesberg.  

I kolumnen ”Kval” har hänsyn till dessa möten tagits i form av 1 minuts gångtidstillägg 

innan Lindesberg, Kopparberg och Ludvika för att få robusthet i mötena. I kolumnen ”Kval” 

har också totalt 2 minuters nodtillägg lagts in mellan Frövi och Borlänge i form av 4 st 30-

sekunderstillägg. Dessa sekunder är godtyckligt placerade och exakt var nodtillägget ska 

placeras kan utredas vidare.  

I kolumnen ”AnnAvg” har markerats att en annan avgångstid ska annonseras till kund för 

att tågen ska kunna avgå så snart de är klara. 

I kolumnen ”Just” har ankomsttiden till Ludvika avrundats uppåt med en sekund då den 

ursprungliga sekundangivelsen på driftplatsen >= 45. Ankomsttiden till Borlänge har även 

avrundats uppåt då det är tåget slutdestination. 

 

Figur 17. Körplan konstruerad enligt de nya konstruktionsreglerna. 

Gångtiden på sträckan Frövi–Borlänge är tre minuter längre jämfört med körplan i Figur 5, 

vilket är en minut mindre än medelförseningen för norrgående tåg på sträckan i T17 (se 

uppföljning av punktlighet ovan). Striktare tillämpning av nuvarande regler samt tillägg för 

robusthet gör dock att det finns mer tid i tågmötena, vilket innebär att mindre förseningar 

inte sprider sig lika lätt i systemet. De nya reglerna kommer att både förbättra 

kanalpunktligheten och ge tågen möjlighet att köra in mindre förseningar. Ytterligare tillägg 

och därmed längre gångtider ser vi därför inte som nödvändiga i detta skede. 
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Regeltolkning vid specialfall 

Det är omöjligt att skriva ”hårda” regler som i varje uppkommen situation ger en bra 

konstruktion av tågplan för både järnvägsföretag och samhälle. Det kommer alltid att finnas 

lägen där man måste fråga sig om reglerna ger ett rimligt resultat. I dessa fall måste man 

åtminstone överväga ett avsteg från reglerna. Normalt borde konstruktören ges utrymme till 

skönsmässiga bedömningar i enkla, uppenbara fall. I nästa steg, där man måste överväga 

frågor om exempelvis konkurrensneutralitet eller punktlighet i tågplan, ska regional 

samordnare eller i vissa fall chef för kapacitetstilldelning involveras. För Bergslagsbanan 

T19 gäller dock att avsteg från reglerna ska samrådas mellan konstruktör och regional 

samordnare, alternativt chef för kapacitetstilldelning. Detta får ses som ett särfall. 

Gemensamt för alla avsteg ska vara att de loggas för enkel uppföljning av utfall. 

En av avsikterna med konstruktionsreglerna är att så långt som möjligt ge ett förutsägbart 

resultat av en ansökan om tågläge. Vidare ska tågläget kvalitetsmässigt vara körbart, inte 

planmässigt störa andra tåg samt möjliggöra tågdrift med acceptabel punktlighet. Om en 

strikt tillämpning av reglerna ger ett dåligt (eller kanske orimligt) resultat, då ska ett avsteg 

från reglerna övervägas. Om avsteget bedöms ligga i linje med grundläggande principer för 

konstruktion av tågplan, då ska avsteget göras. Om avsteget motiveras av andra skäl, 

exempelvis för att få in alla ansökta tåg på banan, bör beslutet bli mer restriktivt. 

Undantag får inte bli regel. Undantagen får inte bli alltför många eller frekventa, därför bör 

en regelbunden översyn och uppdatering av konstruktionsreglerna företas.  

Övriga viktiga faktorer 

Under arbetets gång har flera relaterade faktorer observerats som får anses ligga utanför 

avgränsningen för detta arbete. Det är dock värt att nämna de viktigaste, som bör tas i 

beaktande i punktlighetsarbetet rent allmänt och för Bergslagsbanan i synnerhet.  

Trafik från anslutande banor 

Den sträcka av Bergslagsbanan som omfattas av dessa konstruktionsregler ansluter till 

andra banor/sträckor i Borlänge, Ludvika, Ställdalen och Frövi. När tåg kommer in från 

dessa banor med dålig punktlighet påverkar det rättidigheten även för tågen mellan 

Borlänge och Frövi. Det är självklart inte rimligt att de nya konstruktionsregler som nu 

införs ska utformas så att de kan hantera även större förseningar som tåg tar med sig in på 

sträckan. Här måste principen gälla att varje bana/sträcka genom konstruktion, underhåll 

och tågledning får bära ansvar för sin egen punktlighet. Slutmålet är att uppnå punktlighet, 

robusthet och ett effektivt kapacitetsutnyttjande i hela järnvägsnätet där varken banor med 

dålig punktlighet eller specifika tåg med dålig punktlighet stör andra banor eller tåg. För att 

komma åt punktlighetsproblemet totalt sett behöver således robustheten säkras på samtliga 

banor. 

Eco-driving 

Att köra energisnålt, s.k. Eco-driving, innebär att man utnyttjar tågets höga momentum 

(rörelseenergi och låga rullmotstånd) för att minska åtgången av drivmotorström. Eco-

driving passar normalt sett bäst för långa och tunga godståg, som också har störst potential 

att spara energi. Persontågen har däremot mindre potential för energibesparing. De går 
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dessutom ofta i relativt hårt spända körplaner och/eller komplexa upplägg med höga krav 

på kanalpunktlighet. Eco-driving passar med andra ord generellt sett sämre för persontåg, 

åtminstone om man ska behålla målet om kortast möjliga restid för passagerarna.  

För att uppnå en god punktlighet är det viktigt att den gångtidsmarginal som finns inbyggd i 

tågplanen används på rätt sätt. Marginalen är i första hand till för att tåg som blivit 

försenade ska få en chans att återhämta sig men för tåg som är i tid är det viktigt att inte låta 

den extra tiden vara oanvänd genom att köra långsammare. Ett tåg i tid ska snarare köra 

enligt sth och, där det finns gångtidstillägg inlagt, hamna något före sin körplan. På så sätt 

kan marginalen användas senare om tåget skulle råka ut för en störning. Det är av samma 

anledning principen om avgång = ankomst är att föredra, om tåget kan avgå tidigare kan det 

ligga före sin tidplan bli mer motståndskraftigt mot störningar. Genom att ett tåg kör med 

Eco-driving riskerar den inplanerade marginaltiden att gå förlorad och förseningar kan få en 

större inverkan än om inte Eco-driving hade tillämpats. Det är således viktigt att Eco-driving 

endast används i situationer där det inte finns risk för att tågens punktlighet påverkas 

negativt, under dagtid på Bergslagsbanan bör därför inte Eco-driving tillämpas alls.  

Behov av åtgärder för ökad kapacitet 

Det finns ett antal åtgärder att vidta för att öka kapaciteten och därmed minska sårbarheten 

på Bergslagsbanan söder om Borlänge. Det kan exempelvis vara samtidigheter, fler 

blocksignaler eller en bättre placerad plattform i Storå. En del åtgärder är också beslutade 

att genomföras vid skrivandet av denna rapport. Nu avgränsas det här arbetet till att ta fram 

nya konstruktionsregler för ökad robusthet, de kapacitetshöjande åtgärder som kan behövas 

får föreslås i egna utredningar. Trots detta vill vi ändå peka på ett par (som vi ser det) lågt 

hängande frukter att plocka för bättre kapacitet och tågföring på Bergslagsbanan.  

I Ludvika, Kopparberg och Lindesberg ska tågen ha upp till 1 minuts tidstillägg i 

körplanerna på grund av 10-övervakning (se Bilaga 1). För att undvika onödiga och 

kapacitetssänkande tillägg av det här slaget ska repeterbaliser placeras ut strax framför den 

plats där tågen stannar vid plattform. Det här gäller generellt och inte bara i Ludvika, 

Kopparberg och Lindesberg. Där persontåg har uppehåll för resandeutbyte, ska en 

huvudsignal eller repeterbaliser finnas strax framför U-tavlan för bättre kapacitet och 

mindre risk för ATC-ingripande vid acceleration efter uppehåll. 

Mellan Ställdalen och Grängesberg finns två enkelspår. Det 20 km långa Hörkenspåret som 

är det spår som normalt används, samt det något kortare Silverhöjdsspåret med en lägre 

spårstandard. Dessa 20 km mellan Ställdalen och Grängesberg är den längsta linjen utan 

mötesmöjlighet mellan Borlänge och Frövi. Kapacitet och robusthet skulle öka markant om 

Silverhöjdsspåret rustades upp och gjordes till ett tekniskt dubbelspår. Vi vet att det rests 

invändningar mot en sådan lösning, bland annat att de två banornas olika längd och 

spårstandard ger olika körtider samt att spåren korsar varandra. Vi tror dock inte att det 

behöver hindra en lösning som förbättrar kapaciteten. Olika spårstandard och därmed olika 

körtider finns på många andra dubbelspår, exempelvis på Ostkustbanans sträckning 

Uppsala–Gävle. Mellan Oxmyran och Öre älv skiljer längd om man åker raka vägen eller 

över Nyåker. Att spåren korsar varandra löser man helt enkelt genom att bestämma vilket av 

spåren som är upp- respektive nerspår.  
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Slutsatser 

Den här studien har identifierat de största orsakerna till punktlighetsproblemen på 

Bergslagsbanan mellan Borlänge och Frövi. Problemen består dels av att det saknas vissa 

gångtidstillägg som behövs för att göra körplanerna tillåtna och dels att många tåg i sina 

körplaner saknar tid för återställning efter mindre störningar. Dessutom är tågplanen 

mycket snäv och störningskänslig med många beroenden. 

För att öka punktligheten behöver tågens körplaner vara tillåtna, det vill säga innehålla den 

tid som de facto åtgår för att ta sig från punkt A till punkt B, gå genom växlar med lägre 

hastighet och så vidare. Dessa regler är inte dispositiva för konstruktör och sökande. 

Tågplanen behöver också bli mer robust, innehålla mer ”luft” mellan tågen så att de inte stör 

varandra lika lätt samt innehålla mer gångtidstillägg på strategiska platser så att tågen ska 

kunna återhämta sig från en försening. Från dessa regler kan undantag göras i vissa 

speciella fall. 

Sammanfattningsvis innehåller denna rapport en rad åtgärder för att förbättra 

punktligheten på den del av Bergslagsbanan som går mellan Borlänge och Frövi. Nya 

konstruktionsregler som rör både tillåtenhet och robusthet presenteras i Bilaga 4. 

Det måste dock påpekas att tåg som kommer in från andra sträckor, exempelvis Gävle–

Borlänge eller Kil–Ställdalen, ofta bär med sig förseningar som sedan stör tågföringen på 

sträckan Borlänge–Frövi. Det är med andra ord inte möjligt att lösa alla problem på 

Bergslagsbanan med dessa konstruktionsregler. Arbetet bör därför drivas vidare. Vilka 

banor/sträckor som i så fall står på tur får avgöras med prioritet utifrån trafikens karaktär 

och punktlighet. 



Bilaga 1. Linje- och driftplatsinformation för 
Bergslagsbanan 

Driftplats/Linje Tågspår / 
maxlängd 

Plattforms-
spår 

Särskilda egenskaper Att beakta 

Frövi 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 

Vx 311 sth 65 

Vx 312 sth 65 

Vx 105 sth 80 

Vx 106 sth 50 

Vx 109 sth 50 

Vx 110 sth 50 

1/ 711 m 

2/763 m 

3/528 m 

4/318 m 

5/284 m 

30/787 m 

2  Tåg eller växling 
mellan si 36 och 96 
på spår 3 medför 
att tågväg för tåg 
till/från Vdv ej kan 
ställas till/från spår 
1 och 2 

Frövi - Vedevåg 10 300 m   1 mellanblock 

Vedevåg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 40         
Vx 21 sth 70 

1/669 m 

2/669 m 

 Min 40 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Ld 
(bomfällning Vedevåg 
Norra) 

Ej samtidig infart 

Vedevåg - 
Lindesberg 

8 900 m    

Lindesberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 80  

1/635 m 

2/635 m 

2 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr 
(bomfällning Kristinavägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr från 
spår 1 (10-övervakning) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Sr från 
spår 2 (10-övervakning) 

Min 60 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Vdv från 
spår 2 (10-övervakning) 

Ej samtidig infart 

Saknad av 
repeterbaliser spår 
2 

  

Lindesberg - Storå 15 100 m   1 mellanblock 

Storå 

Ställverk 85 

1/684 m 

2/684 m 

1 Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Ld från 
spår 2 vid trafikutbyte. 

Ej samtidig infart 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 



Hastighet i växlar: 
Båda sth 50 

minst 1 min för 
trafikutbyte 

Plattformen ligger 
i södra änden 
mellan si 22 och 
Stråssavägen 

Storå - Rällså 9 700 m    

Rällså 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 22 sth 50         
Vx 21 sth 40 

1/608 m 

2/608 m 

 Min 20 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Kpg 
(bomfällning Rällsåvägen) 

Ej samtidig infart 

 

Rällså - 
Kopparberg 

11 300 m    

Kopparberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 22 sth 70  
övriga sth 40 

1/392 m 

2/616 m 

3/616 m 

2 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Stl  
(bomfällning 
Berglöfsvägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Stl från 
spår 1 (10-övervakning) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning stl från 
spår 2 (10-övervakning) 

Ej samtidig infart 

 

Kopparberg - 
Ställdalen 

7 800 m    

Ställdalen 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar:   
Vx 21 sth 50         
Vx 28 sth 50          
Vx 23 sth 70   
övriga sth 40 

1/618 m 

2/633 m 

3/700 m 

2 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gg 
(bomfällning Ställdalen 
Norra och Hyttvägen) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Kpg och 
Keb (bomfällning Ställdalen 
Södra) 

 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 
minst 1 min för 
trafikutbyte 

Tågvägar med 
samtidig infart, se 
Bilaga 3 

Kort träplattform 
på spår 2 

Ställdalen – 
Grängesberg 
(Hörkenspåret) 

20 000 m   1 mellanblock 

Stigning från Stl i 
riktning mot Gg 

Ställdalen – 
Grängesberg 
(Silverhöjdsspåret) 

17 600 m   1 mellanblock 

Stigning från Stl i 
riktning mot Gg 



Grängesberg 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 70         
Vx 25 sth 70  
övriga sth 40 

1/743 m 

2/ 738 m 

2  Ej samtidig infart 

Ej tillräckligt med 
behovsuppehåll 
minst 1 min för 
trafikutbyte 

 

Grängesberg - 
Klenshyttan 

7 100 m    

Klenshyttan 

Ställverk 85 

Hastighet i växlar: 
Båda sth 50 

1/654 m 

2/654 m 

 Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning La 
(bomfällning Grindfallet) 

Fullängdsspår vid 
samtidig infart 

Klenshyttan - 
Ludvika 

8 300 m   Stigning från La i 
riktning mot Khy 

Ludvika 

Ställverk 65 

Hastighet i växlar: 
Samtliga sth 40 

1/302 m 

2/ 323 m 

3/495 m 

5/715 m 

6/ 704 m 

8/570 m 

3 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gäg 
(bomfällning 
Grangärdesvägen) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Khy 
(bomfällning Lyviksvägen) 

Min 50 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Gäg från 
spår 1 (10-övervakning) 

Min 30 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Khy från 
spår 1 (10-övervakning) 

Tågvägar med 
samtidig infart, se 
Bilaga 2 

Skyddsväxlel spår 
1, södra änden 

Korsande tågvägar 
för tåg till/från Smj 

Uppställning spår 
1 och 2 nattetid  

Ludvika - Gräsberg 8 700 m   Stigning från La i 
riktning mot Gäg 

Gräsberg 

Ställverk 59 

Hastighet i växlar:  
Vx 22 sth 40           
Vx 21 sth 50 

1/ 647 m 

2/ 647 m 

 Min 35 sek tillägg vid möte 
för tåg i riktning Rmh 
(bomfällning Gräsberg) 

Ej samtidig infart 

 

Gräsberg - 
Rämshyttan 

9 400 m   Stigning från Gäg i 
riktning mot Rmh 
samt från Rmh i 
riktning mot Gäg 

Rämshyttan 

Ställverk 59 

1/705 m 

2/705 m 

  Ej samtidig infart 

 



Hastighet i växlar:    
Vx 22 sth 70         
Vx 21 sth 40 

Rämshyttan - 
Ulvshyttan 

9 000 m    

Ulvshyttan 

Ställverk 59 

Hastighet i växlar: 
Båda sth 40 

1/651 m 

2/ 651 m 

  Ej samtidig infart 

 

Ulvshyttan - 
Sellnäs 

10 500 m    

Sellnäs 

Ställverk 59  

Hastighet i växlar: 
Vx 22 sth 50         
Vx 21 sth 40 

1/648 m 

2/ 648 m 

  Ej samtidig infart 

 

Sellnäs - Borlänge 8 700 m    

Borlänge    Flera tunga tåg på 
sydgång från Blg 

 

 



Bilaga 2. Samtidiga infarter i ställverket Ludvika 

 

Samtidig infart vid tågväg från Smedjebacken: 

Tågväg spår 1-3: Samtidig infart från Klenshyttan till spår 5-8. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Gräsberg: 

Tågväg spår 1-3: Samtidig infart från Klenshyttan till spår 5-8. 

 



Bilaga 3. Samtidiga infarter i ställverket Ställdalen 

 

Samtidig infart vid tågväg från Kopparberg: 

Tågväg spår 1: Samtidig infart från Kejsarbäcken och Grängesberg (Hörkenspåret) till spår 2 och 3. 

Tågväg spår 2: Samtidig infart från Kejsarbäcken till spår 3. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Kejsarbäcken: 

Tågväg spår 1: Samtidig infart från Grängesberg (Hörkenspåret) till spår 2. 

Tågväg spår 2: Samtidig infart från Kopparberg och Grängesberg till spår 1. 

Tågväg spår 3: Samtidig infart från Kopparberg till spår 1 och 2 och från Grängesberg 

(Silverhöjdsspåret) till spår 1. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Grängesberg (Hörkenspåret): 

Tågväg spår 1: Samtidig infart från Kjesarbäcken till spår 2. 

Tågväg spår 2: Samtidig infart från Kopparberg, Kejsarbäcken och Grängesberg (Silverhöjdsspåret) till 

spår 1. 

Tågväg till spår 3: Samtidig infart från Kopparberg och Grängesberg (Silverhöjdsspåret) till spår 1. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Grängesberg (Silverhöjdsspåret): 

Tågväg spår 1: Samtidig infart från Kejsarbäcken och Grängesberg (Hörkenspåret) till spår 2 och 3. 

 

 



 

 

Bilaga 4. Konstruktionsregler för Bergslagsbanan 

På grund av den dåliga punktligheten på Bergslagsbanan har nya konstruktionsregler tagits fram för 

att säkra punktlighet och redundans i tågplan. Dessa regler ska efterföljas vid tågplanekonstruktionen i 

både långtids- och korttidsplaneringen. Det är möjligt att göra mindre avsteg från reglerna, vilka 

beskrivs under Tillåtna avvikelser nedan, men om större avsteg är nödvändigt ska dessa diskuteras 

med och godkännas av chefen för kapacitetsoptimerings Nord. I samtliga förekommande fall ska 

avsteg antecknas i en logg för att underlätta uppföljning av utfallet. 

Under kapacitetstilldelningsprocessen kan det uppstå problem som inte täcks av 

konstruktionsreglerna eller där reglerna inte är tillämpliga. Dessa problem får lösas under processens 

gång, i sista hand efter beslut av chefen för kapacitetsoptimerings Nord. 

För konstruktion av Tågplan 2019 på sträckan Borlänge – Frövi gäller följande: 

 Tågplanen och tågens gångtider måste ta hänsyn till den rådande infrastrukturen enligt 

nedanstående punkter.  

o Mötesmöjligheter/-längder som gäller på driftplatserna för samtidighet och ej 

samtidighet enligt Bilaga 1–3. 

o Gångtidstillägg för 10-övervakning ska läggas till enligt Bilaga 1. Observera att de 

tillägg för bomfällning som nämns i Bilaga 1 inte behöver läggas till eftersom 

robusthetstilläggen bedöms kunna hantera detta. 

o Tåg som avviker från huvudspår på en driftplats ska ha följande gångtidstillägg: 

  
  Persontåg Godståg 

Driftplats Huvudspår vid uppehåll vid passage vid uppehåll vid passage 

Slnä 1 30 60 30 120 

Uly 1 30 60 30 120 

Rmh 1 30 60 30 90 

Gäg 2 30 60 0 150 

La 3 30 60 30 60 

Khy 2 30 60 30 90 

Gg 
1 (till/från Hörken) 

2 (till/från Silverhöljden) 
0 30 0 30 

Stl 
1 (till/från Silverhöjden) 

2 (till/från Hörken) 
0 30 0 30 

Kpg 3 30 60 30 120 

Rlå 2 30 60 60 150 

Sr 1 30 60 30 120 

Ld 1 30 60 30 120 

Vdv 2 30 60 30 120 

 



 

 

 Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg (maximalt -6 sekunder är tillåtet). 

 Extra tidstillägg, nodtillägg, till gångtiden ska göras mellan Borlänge och Frövi för att 

inrymma oplanerade störningar. Regeln är att det ska vara minst 2 minuter tillägg för 

persontåg och 1 minut tillägg för godståg. Observera att dessa tillägg inte kan användas som 

till exempel mötestillägg, sidospårstillägg, mm. 

 Det är ej tillåtet med behovsuppehåll utan uppehållstid. För varje uppehåll med resandeutbyte 

ska körplan innehålla:  

o I normalfall minst 1 minut uppehållstid. Man bör då använda sig av principen 

avgång=ankomst på driftplats för att inte behöva stå och vänta om uppehållet tar 

mindre än 1 minut.  

o I undantagsfall minst 40 sekunder uppehållstid om man med säkerhet vet att 

uppehållet aldrig tar så mycket tid som en minut. Uppehållet anges då med en punkt i 

specifikationskolumnen (vilket ger start- och stopptillägg), samt minst 40 sekunder på 

samma rad i justeringskolumnen. Detta gäller inte för Grängesberg, Ställdalen och 

Storå där kravet alltid är minst en minut uppehållstid. 

 Tidsangivelser vid driftplats med planerat resandeutbyte ska avrundas uppåt till närmaste 

hela minuttal om sekundangivelsen är minst 45 sekunder. 14:30:45 avrundas uppåt till 

14:31:00. Om sekundangivelsen är under 45 sekunder görs ingen manuell avrundning utan 

TrainPlan gör avrundningen själv när tjänstetidtabellen skapas. Vid driftplatser som sökande 

önskar kan en avrundning uppåt till närmaste helminut göras. Även vid slutstationerna på 

sträckan, Borlänge och Frövi, kan tiderna avrundas uppåt. 

 Tåg som går samtidigt i samma riktning bör inte läggas så nära varandra att något tåg måste 

uppehållas. Tidsintervall som bör tillämpas för passerande respektive tåg med uppehåll är: 

Genomfartståg i D får ej passera D tidigare än 3 minuter efter att föregående tåg 

passerat/ankommit E (enligt alt A i Figur 1). Tåg som startar i D får ej starta tidigare än då 

föregående tåg passerar/ankommer E (enligt alt B i Figur 1). 

 

Figur 1. Linje med linjeblockering D och E är huvudsignal 

 Vid tågmöte måste tågen skiljas åt i tid för att inte störa varandra. På en mötesdriftplats med 

ej samtidig infart ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 3 minuter (se Figur 2). På en mötesdriftplats med 

skyddsväxlar/-avstånd ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets 

(02) ankomst eller passertid vara minst 2 minuter (se Figur 2). På en mötesdriftplats med 

samtidig infart beror tidsintervallet på om tågen har fast uppehåll eller inte. Om det andra 

tåget (02) ej har fast uppehåll skall det vara minst 1 minut mellan första tågets (01) 



 

 

ankomsttid och det andra tågets (02) passertid (se Figur 2). Om båda tågen har fast uppehåll 

kan tågen ha samma ankomsttid.  

 

Figur 2. Minimitid vid ett möte med tåg 01 och tåg 02 

 Utöver ovanstående regler behövs ytterligare tillägg för att öka robustheten. Detta för att 

förseningar inte ska sprida sig från ett tåg till ett annat vid möten. För tåg som passerar en 

driftplats vid möte utan att göra uppehåll ska en minut gångtidstillägg läggas in efter passage 

av driftplatsen. För det/de tåg som gör uppehåll kan ett av flera alternativ väljas: 

o Om ett tåg som gör uppehåll möter ett passerande tåg ska antingen en minut 

gångtidstillägg läggas till innan ankomst till driftplatsen, alternativt att en minut 

headwaytillägg läggs till mellan första tågets ankomst och andra tågets passagetid.  

o Om två tåg som gör uppehåll möts ska en minut gångtidstillägg läggas till innan 

ankomst till driftplatsen för det andra ankommande tåget (tåg 2 i Figur 3). För det 

först ankommande tåget ska antingen en minut gångtidstillägg läggas till innan 

ankomst, alternativt en minut headwaytillägg så att avståndet mellan de båda tågens 

ankomster ökas med en minut, se Figur 3.  

 

Figur 3. Exempel på ett tågmöte konstruerat med de nya 
robusthetsreglerna. En minut headwaytillägg för tåg 1 och en 
minut gångtidstillägg innan mötet för tåg 2.  

För det tåg som ankommer först till ett möte finns alltså möjligheten att inte lägga till extra 

gångtid utan att istället öka headway. Tillsammans med de konstruktionsregler som finns 



 

 

betyder det att minsta headway är 2 minuter vid ett möte med samtidighet och 4 minuter vid 

ett möte utan samtidighet, om inte gångtidstillägg läggs till för tåget i anslutning till mötet. Det 

går med andra ord att kombinera headway- och gångtidstillägg för att öka flexibiliteten. Till 

exempel kan headwaytillägget vara 30 sekunder och gångtidstillägget vara 30 sekunder. Totalt 

måste en minut extra marginal läggas in, antingen i form av headway- eller gångtidstillägg. 

Enligt regeln ska en minut gångtidstillägg läggas på det passerande tåget (tåg B) efter ett 

tågmöte. Regeln gäller oberoende hur länge tåget som gör uppehåll (tåg A) har stått på 

driftplatsen och väntat på tåg B. Undantag från regeln kan ske och gångtidstillägget för det 

passerande tåget efter mötet utebli om kravet på minsta möjliga headway (som illustreras i 

Figur 2) är en minut (samtidig infart), och det först ankommande tåget har minst 2 minuter 

gångtids- och/eller headwaytillägg innan mötet. Undantaget anses vara berättigat då risken att 

tåg A stör tåg B i mötet då är liten.  

Exempel: 

Om tåg A planeras ankomma till en driftplats utan samtidig infart 4 minuter innan tåg B ska 

passera ska tåg B ha ett gångtidstillägg på 1 minut efter driftplatsen. Om tåg A istället planeras 

ankomma till driftplatsen 5 minuter innan tåg B passerar behöver inte tåg B något 

gångtidstillägg.  

I praktiken innebär det att det robusthetstillägg som enligt regeln ska läggas till tåg B istället 

läggs till tåg A som ankommer till driftplatsen tidigare. En anmärkning är att om det här 

undantaget tillåts frekvent kommer tåg som bara passerar driftplatser att få mindre 

gångtidstillägg än tåg som gör uppehåll. De kommer således inte att ha samma återställnings-

förmåga. Här får en bedömning göras från fall till fall. Konstruktören får när det anses befogat 

(men behöver inte) utnyttja undantaget för att befria tåg B från tillägg.  

Som Bergslagsbanan är utformad idag (2018) är det dock få driftplatser med samtidig infart 

samt att båda tågen oftast stannar vid mötet, vilket innebär att det ovan nämna exemplet 

sällan kan tillämpas i praktiken.  

Ett ytterligare specialfall gäller tilldelning ad hoc. Tåglägen som tilldelas när alla andra 

tåglägen redan är fastställda och därmed inte går att flytta på. När ett tillkommande tåg har ett 

möte med ett redan fastställt är det därför tillåtet att frångå regeln som säger att det 

passerande tåget ska ha ett gångtidstillägg efter mötet. Det är endast tåg som tilldelats ad hoc 

som får ett robusthetstillägg innan mötet då det alltid är det tåget som måste stanna. 

Tillåtna tidsavvikelser 

Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall kan det 

dock krävas några sekunders avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan. De tillåtna 

avvikelserna är 10 % av en minut vilket exempelvis ger värdena: 

 Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder. 

 Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om gångtidstillägg/headway är 6 sekunder, 

till exempel vid ett möte med ej samtidighet kan man i undantagsfall låta det vara 3 minuter 

och 54 sekunder istället för 4 minuter. 


