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”Punktlighetsmålet är att år 2020 ska alla tåg  
ankomma till slutstation inom en marginal på  

fem minuter efter utsatt tid.” 

Foto: M
atej Kastelic
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Punktlighetsmålet är att år 2020 ska alla tåg ankomma till 
slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt 
tid. Målet om resenärsnöjdhet är att 80 procent av  
resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda 
till både information och övrig hantering vid störningar. 

Tågens punktlighet ökade under 2017
Under 2017 ökade resandetågens punktlighet med  
0,2 procentenheter – från 90,1 procent till 90,3 procent. 
Detta samtidigt som tågtrafiken ökade med 2 procent, 
mätt i antal tågkilometer. Det är medeldistanstågens 
punktlighet som har ökat mest av resandetågen, sedan 
TTT bildades 2013.

Sedan 2015 beräknas resandetågens punktlighet med 
sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM +5). Om man 
hade använt det gamla måttet för punktlighet hade punkt-
ligheten för 2017 blivit 91,8 procent. Läs mer om varför 
man ändrade sättet att beräkna punktlighet på i kapitel 2. 

Godstågens punktlighet ökade med nästan 4 procent-
enheter 2017 jämfört med 2016, från 77,0 procent till 
80,8 procent. 

Störningstimmarna minskade inom  
sex effektområden
Arbetet i TTT organiseras utifrån områden som orsakar 
många förseningar, och som har stor effekt på resenärs-
nöjdheten. Dessa områden kallas för effektområden. Åtta 
av områdena står tillsammans för cirka 80 procent av 
det totala antalet störningstimmar på järnvägen, och är 
därför viktiga att förbättra för att kunna nå målet om  
95 procents punktlighet. Det nionde effektområdet  
handlar om att öka resenärsnöjdheten.

Under 2017 minskade störningstimmarna för  
sex effektområden jämfört med 2016: 
- avgångstid
- infrastruktur
- fordon
- banarbete
- trafik- och resursplanering
- obehöriga i spår.
Totalt minskade störningstimmarna för de sex  
effektområdena med 9 980 timmar.

För två effektområden ökade  
störningstimmarna jämfört med 2016:
• operativ trafikering
• från utland
Som ett komplement till arbetet inom effektområde-
na bedrivs även ett arbete med prioriterade stråk. Det 
handlar om att TTT ska prioritera aktiviteter och insatser 
till de stråk där stora delar av trafiken går. Samtidigt ska 
TTT behålla ett nationellt helhetsperspektiv och arbeta 
långsiktigt och systematiskt för resultat på nationell nivå. 

Det här bedöms ha påverkat  
punktligheten positivt
Det är svårt att bedöma hur de enskilda åtgärderna  
inom de olika effektområdena har bidragit till att öka 
punktligheten. Underlagen är i dag inte tillräckligt 
specifika. Men det pågår ett arbete inom TTT med att 
exempelvis utveckla nyckeltal, indikatorer och upp-
följningar och analyser. Det kommer att bidra till ökad 
kunskap som innebär att effekterna och måluppfyllelsen 
kan redovisas dels för de olika effektområdena, dels för 
det övergripande målet.

Sammanfattning
Målet för branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT) är att bidra till 
att öka tågens punktlighet och resenärernas nöjdhet. I den här rapporten 
kan du läsa om vad TTT arbetade med under 2017, och hur utvecklingen 
mot målen går.
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De effektområdesansvariga har också gjort bedömningar 
av i vilken omfattning de olika arbetena som genomförts 
har påverkat punktligheten. Några förbättringsarbeten 
och aktiviteter som de ansvariga bedömer har påverkat 
punktligheten särskilt positivt under 2017 är:

• satsningar på att åtgärda delar i infrastrukturen i   
 järnvägssystemet som är särskilt störningskänsliga
• öppnandet av Citybanan
• järnvägsföretags förbättringsarbete med sin  
 personal- och fordonsplanering 
• utvecklade arbetssätt för banarbetsplanering i  
 korta perspektivet
• stängsling och kameraövervakning
• nya konstruktionsregler för trafikering av  
 Värmlandsbanan 
• reducering av hastighetsnedsättningar på  
 stambanorna samt Värmlandsbanan.

Resenärsnöjdheten är i stort  
sett oförändrad
Resenärsnöjdheten är i stort sett oförändrad sedan 2016. 
Under 2017 arbetade TTT med att identifiera områden 
som är avgörande för att resenärerna ska bli nöjdare. 
Avgörande för att öka resenärernas nöjdhet med trafikin-
formation och hantering i stört läge är bättre prognoser, 
enhetlig och snabbare information samt en väl fungeran-
de ersättningstrafik. Det bedrivs aktiviteter inom dessa 
områden och bedömningen är att detta arbete på sikt 
kommer att ge positiva effekter på kundnöjdheten.

TTT ökar kunskapen om förseningar  
och dess orsaker
TTT bidrar i hög grad till att öka kunskapen om orsaker 
till punktlighetsproblemen, och det finns nu ett  
gediget analysmaterial att utgå ifrån i fortsatt arbete. 

Uppföljningen av 2017 visar att det görs viktiga framsteg 
i form av färre störningstimmar och en ökad punktlighet  
för godstrafiken och resandetåg som kör långa och  
medellånga distanser. 

Det pågår många åtgärder som kommer att ha på-
verkan på punktligheten och som kommer att bidra till 
ytterligare förbättringar. Sammantaget finns det goda 
förutsättningar att nå bättre punktlighet under kommande 
år. Målet om 95 procents punktlighet år 2020 ligger fast, 
och branschen arbetar målmedvetet för att nå dit. 

Samtidigt är det viktigt att inse att det finns utmaningar 
framöver. Till exempel kommer det att bli en utmaning 
att rusta upp järnvägsanläggningen, samtidigt som 
banorna trafikeras. Moderniseringen och digitaliseringen 
av kapacitetstilldelning och tågtrafikledning som pågår 
kommer förhoppningsvis att ge bättre förutsättningar för 
detta. Men effekterna av dessa arbeten kommer huvud-
sakligen att märkas först efter TTT:s målår 2020. 
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Uppdraget för TTT är att säkerställa att järnvägs-
branschen arbetar för att öka förtroendet för järnvägen 
och att punktligheten motsvarar resenärers och god-
stransportköpares behov och förväntningar. TTT handlar 
om att systematiskt och långsiktigt förbättra punktlighe-
ten i järnvägstrafiken, gemensamt i branschen. Bransch-
samarbetet startade som ett svar på ökande kritik i media 
och från resenärer om bristande punktlighet i tågtrafiken. 

Under våren 2016 etablerades Järnvägsbranschens 
samverkansforum (JBS) vars övergripande syfte är att 
prioritera, effektivisera, samordna och driva på bransch-
gemensamt förbättringsarbete som rör järnvägens  
förnyelse och järnvägssystemets funktion. JBS inklude-
rar merparten av aktörer inom järnvägsbranschen. Syftet 
är att öka den svenska järnvägens robusthet och konkur-
renskraft. En uttalad ambition är att satsningarna snabbare 
ska leda till konkreta resultat. Forumet ska särskilt initiera 
projekt och satsningar som inte kommer till stånd som 

initiativ från enskilda aktörer. Forumet ska också ha en 
överblick över pågående initiativ och identifiera förbätt-
ringsbehov som efter prioritering blir en branschgemensam 
utvecklingsagenda. TTT är ett av tre förbättringsinitiativ 
i JBS. De övriga är Marknadsanpassad planering av 
kapacitet (MPK) och kompetensutveckling. 

Förbättringsarbetet bedrivs enligt nedanstående  
arbetsmodell. Verksamhetsplaneringen inför 2017 
gjordes gemensamt av aktörerna i TTT:s styrgrupp och 
effektområdesansvariga. I verksamhetsplanen beskrivs 
mål, indikatorer, åtgärder och budgetbehov. När plane-
ringen är genomförd påbörjas genomförandet av aktivi-
teterna i respektive handlingsplan, och därefter sker en 
uppföljning av måluppfyllelse, rotorsaker till störningar 
och statistik på störningstimmar och punktlighet. Slutligen 
synliggörs föregående års arbete vid en årlig resultat-
konferens. Den 21 mars 2018 presenteras resultaten från 
2017 års arbete.

1. Inledning 
Tillsammans för tåg i tid (TTT) startade 2013 med aktörerna Trafikverket, 
Tågoperatörerna, Järnvägsentreprenörerna, Jernhusen, Swedtrain och 
Svensk Kollektivtrafik och tar sin utgångspunkt i den avsiktsförklaring som 
redovisas i bilaga.

Genomförande Uppföljning

Planering Synligörande

Gemensamt
 ställningstagande

Aktörernas
ensklida 

Gemensamt 
arbete

Analys 
rapport 

Resultat-
konferans
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1.1 Att öka punktligheten är en utmaning
Tågtrafiken ökar hela tiden, liksom efterfrågan på till-
förlitliga och smidiga resor och transporter med järnväg. 
Om tågtrafikens punktlighet förbättrades, skulle det leda 
till en avsevärd vinst både för kunderna, samhället och 
företagen inom järnvägssektorn. TTT har gjort en grov 
uppskattning av kostnaderna för tågförseningar, som 
visar att de uppgår till cirka 5 miljarder kronor varje år 
för kunder och operatörer. 

Men det finns stora utmaningar i arbetet med att för-
bättra punktligheten. Den ökande trafiken ställer högre 
krav på järnvägssystemet. Och samtidigt finns det stora 
kapacitetsbegränsningar på järnvägen. Dessutom är delar 
av järnvägen eftersatt, och kräver långsiktiga åtgärder 
för att rustas upp. 
Figur 1 visar den prognostiserade utvecklingen för  
trafiken. Prognosen bygger på utvecklingen fram till 
i dag, och de bedömningar som gjorts i Trafikverkets 
basprognoser 2016-04-01.

1.2 Den nationella planen innebär en  
satsning på järnvägen
Hösten 2017 överlämnade Trafikverket förslaget till 
nationell plan för perioden 2018–2029 till regeringen. 
Förslaget sätter järnvägen i fokus och innebär kraftigt 
ökade finansiella ramar till järnvägen. De ökade medlen 
innebär att dagens funktion kan upprätthållas och att 
funktionen kan förbättras på delar av järnvägsnätet under 
planperioden. Det skapar ett mer tillförlitligt och robust 
järnvägssystem med färre störningar.

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanlägg-
ningen är att säkerställa att hela järnvägssystemet har en 
hög säkerhetsstandard, och att det är tillgängligt – det 
vill säga att banorna som trafikeras i dag även kan trafi-
keras i framtiden. Underhållet ska säkerställa en

hög funktionalitet med hög robusthet på de banor i järn-
vägssystemet som hanterar Sveriges viktigaste transport-
flöden: Västra stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra 
stambanan (Stockholm–Malmö), Stålpendeln (Luleå–
Borlänge och Borlänge–Oxelösund) och Malmbanan 
(Luleå–Riksgränsen).

De viktigaste transportflödena inkluderar banor i  
storstadsområden, banor som bildar större sammanhängan-
de stråk och banor med omfattande godstransporter  
och resandetrafik.

Såväl politiken som resenärer, transportköpare och 
operatörer har höga förväntningar på järnvägstrafiken. 
För att leva upp till dessa förväntningar krävs att järn-
vägsanläggningen rustas upp, och att järnvägens aktörer 
samverkar för att systemet ska fungera på bästa sätt. Den 
samverkan och det samarbete som bedrivs inom Tillsam-
mans för tåg i tid (TTT) och även på andra håll, fortsätter 
att utvecklas positivt. Det märks bland annat genom att 
fler aktörer engagerar sig, och fler initiativ prövas. 

1.3 Det här händer just nu i branschen
Inom TTT arbetar man parallellt med flera inriktningar. 
Arbetet med att bygga upp kunskapen och utveckla 
analyserna fortsätter, i form av olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt och förstärkning med kompetens och 
resurser till den analysfunktion som tillskapats inom TTT. 

Det pågår också ett flertal större utvecklingsarbeten, 
som kommer att etableras under de kommande åren och 
påverka punktligheten inom järnvägstrafiken. Exem-
pel på sådana arbeten är projektet Marknadsanpassad 
planering av kapacitet (MPK) som syftar till att optimera 
kapaciteten i järnvägssystemet. Det samordnas med 
andra relaterade utvecklingsprojekt som förbättrad kun-
skap om anläggningsdata och trafiknät (ANDA) samt ett 
nytt nationellt tågledningssystem (NTL). Den pågående 
övergången från lokaltågklarering till fjärrstyrning av 
bansträckor fortsätter också successivt.

Aktörernas kontinuerliga förbättringsarbeten i sina 
egna organisationer är också en viktig del för att på sikt 
åstadkomma en förbättrad punktlighet. Det handlar om 
allt från beslut om investeringar i fordon och fordonsun-
derhåll till införande av nya rutiner, arbetssätt och utbild-
ning av egen personal. Samordningen mellan det arbete 
som pågår inom TTT och den verksamhetsutveckling 
som pågår internt hos respektive aktör kommer därför att 
stärkas under 2018. 

1.4 Under 2018 kommer TTT att  
arbeta ännu mer fokuserat
Under 2018 kommer TTT att göra en tydligare och mer 
avgränsad prioritering av TTT-aktiviteter. Varje aktivitet 
kommer att prövas noggrant, för att se om den ska drivas 
nationellt eller regionalt. 
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Samordningen mellan effektområden, styrgruppen för 
TTT och styrelsen i JBS kommer också att stärkas, ge-
nom att frågor och utmaningar lyfts för förankring  
och eventuella beslut på ett mer strukturerat sätt. 

Under 2018 kommer TTT också att satsa på att kom-
municera analyser och resultat ännu tydligare, eftersom 
det bidrar till att öka motivationen och engagemanget 
i aktiviteterna. Det leder sedan förhoppningsvis till en 
ökad punktlighet, förbättrad trafikinformation och bättre 
hantering av resenärer vid trafikstörningar. 

En värdefull tillgång för arbetet i TTT är den granskning 
som även i år görs av myndigheterna Trafikanalys och 

Transportstyrelsen. I föregående års granskningsutlåtande 
framfördes bland annat kritik mot otydligheter vad gäller 
styrning, organisation, resurser och resultatredovisning. 
TTT har därför vidtagit åtgärder för att öka tydligheten 
och transparensen i hur TTT-arbetet bedrivs, vilka resurser 
som används och vilka resultat som arbetet leder till. 

Foto: Bildarkivet.se/Trafikverket 
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Tågen kategoriseras också i tågslag och tågsort. Tågslag 
är resande- eller godståg, och tågsort avser resandetåg 
som kan delas in i kort-, medel- och långdistanståg.

Antalet störningstimmar har sedan TTT bildades 2013 
årligen varierat mellan 90 000 till 100 000. År 2017 
minskade dock störningstimmarna till 85 700, vilket 
är en minskning från föregående år med 7 700 timmar. 
Godstågen svarar för knappt två tredjedelar av störnings-
timmarna, men utgör knappt en sjundedel av antalet 
framförda tåg till slutstation och drygt en femtedel av 
framförda tågkilometer. 

När TTT bildades var målsättningen att 95 procent av 
de framförda tågen skulle komma fram högst 5 minuter 
efter tidtabellen till slutstation. Numera används måttet 
STM +5, som står för sammanvägt tillförlitlighetsmått. 

STM(5) beräknas som andelen planerade tåg dagen 
innan avgång, som ankommit till slutstation högst  
5 minuter efter tidtabell.

Det nya måttet har ökat utmaningen om att nå målet 
om 95 procents punktlighet år 2020. Differensen mellan 
de två rättidighetsmåtten var för resandetåg och år 2017:

En faktor som påverkar det sammanvägda tillförlitlig-
hetsmåttet STM är akut inställda tåg. Antalet akut inställda 
tåg har nämligen ökat från 2013 (1,3 procent) till år 2017 
(1,7 procent).

För godstrafiken beräknas punktlighet utifrån ankomna 
tåg till slutstation inom 5 minuter efter tidtabell. Det bör 
observeras att ankomsttiden till slutstation på bangård 
inte beskriver leveranstidpunkten för godset till kunden 
på ett korrekt sätt. Resultatet ska därför endast användas 
för att jämföra punktligheten för godståg med den för 
resandetåg, sett utifrån att godstrafiken också är en del 
av det totala trafiksystemet.

2.1 Resandetågens utveckling 
Resandet med tåg har ökat kraftigt över tid. Antalet 
utförda tågkilometer för resandetågen ökade med  
61 procent mellan 2000 och 2017. Sedan TTT: s startår 
2013 har antalet resandetåg som framförts till slutstation 
ökat med 15 procent och antalet tågkilometer med 
knappt 10 procent. 

Kortdistanståg utgör störst andel av resandetågen  
(49 procent), följt av medeldistanståg (42 procent) och 
långdistanståg (8 procent) samt tågsort okänt (1 procent), 
mätt i antal tåg till slutstation. Fördelningen utifrån 
tågens körda sträcka ger en annan bild: kortdistans-  
och långdistanståg utgör vardera en fjärdedel av antalet 
tågkilometer, medan medeldistanståg står för resterande 
50 procent. 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av framförda tåg-
kilometer under åren 2000–2016 för resande- och godståg. 

2. Trafikutveckling och övergripande resultat
Det finns två begrepp för att beskriva tågförseningar i tid: förseningstid 
och störningstid. Förseningstid betyder att tåget är sent till slutstationen, 
och störningstid betyder att tåget tappar tid mellan två mätplatser (samma 
som merförseningstid). Störningstid är därför ett mått som redovisar den 
totala omfattningen av störningar i tågtrafiken. 

Tabell 1. Differensen mellan STM +5 och ankomna  
resandetåg till slutstation i rätt tid +5 minuter

Sammanvägt  
tillförlitlighetsmått 90,3%

Ankomna till slutstation  
i rätt tid +5 minuter 91,8%

Figur 2. Utveckling av tågkilometer i tusentals fördelat på resande- 
och godståg och totalt åren 2000–2016. Källa: Trafikanalys. 
Uppgifter för 2017 är preliminära. 
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2.2 Godstrafikens utveckling
Från år 2000 till år 2011 minskade antalet tågkilometer 
för godstrafiken med 6 procent. Från år 2011 fram till år 
2015 fortsatte antalet tågkilometer att minska kontinuerligt, 
men från år 2015 har antalet tågkilometer ökat med drygt 
3 procent. År 2016 var punktligheten för godståg 77,0 
procent och 2017 80,8 procent.

Punktligheten till kund är i snitt betydligt högre; vissa 
godsoperatörer har en punktlighet på 95 procent eller 
mer inom en timme. Det beror på att godstågen ofta har 
marginaler som gör att de klarar sina leveransåtaganden, 
även om tåget är försenat till bangården. För godstrafi-
ken är det just leveranspunktligheten till godstransport-
köparen som är av störst betydelse. 

Att analysera godstågens punktlighet är svårt, efter-
som en stor andel tåg avgår före utsatt tid. Så länge tåget 
ligger före tidtabellen sätts inga orsakskoder för när tåget 
tappar tid. 

2.3 Olika sätt att mäta punktlighet  
i olika länder
Hur punktlighet mäts varierar i olika länder. År 2017 
gjordes en jämförelse av hur man mäter punktlighet i 21 
europeiska länder. Jämförelsen gjordes av Infrabel som 
är infrastrukturansvarig i Belgien kring punktlighet. 

Vad som betraktas som punktliga tåg varierar mellan  
länderna. De mått som används för resandetåg är  
vanligtvis +5 minuter, men en del länder har även olika 
mått för kort-, medel- eller långdistanståg, exempelvis 
+15 minuter för långdistanståg. För godstågen varierar 
det betydligt mer i vad som räknas som ett punktligt tåg, 
Nederländerna har +3 minuter, Sverige +5 minuter, res-
terande länder har från 10 minuter upp till 180 minuter.

Differensen mellan vad som betraktas som punktlighet 
till slutstation i de olika länderna är relativt liten för  
resandetåg, men betydligt större för godståg. Det är tydligt 
att Sverige har en betydligt snävare gräns för vad som 
betraktas som punktlighet till slutstation för godståg.

2.4 Måluppfyllelse
Punktligheten 2017 är något förbättrad jämfört med när 
TTT bildades 2013. Men även om punktligheten är något 
förbättrad går det inte att hävda en trendmässig förbätt-
ring. Det beror på att det är en relativt liten förändring 
och de faktorer och samband som påverkar punktlighe-
ten är många och komplexa. Några exempel på sådana 
faktorer med stor årlig variation är snömängd, föränd-
ringar i trafik- och resande samt antalet och omfattning-
en av större händelser.

Ett sätt att studera utvecklingen av järnvägstransporter är 
att undersöka hur långt tågen kan färdas per störnings-
timme. Andelen framförda tågkilometer per störnings-
timme har ökat med 14 procent mellan 2013 och 2017, 
eftersom antalet tågkilometer har ökat och störningstim-
marna har minskat.

Enligt STM +5 förbättrades punktligheten under 2017 
för samtliga grupper i tabell 2 nedan, förutom kortdis-
tanståg. För resandetåg, (medel- och långdistanståg) 
samt godståg, nåddes det högsta värdet sedan 2013.

 

 År Resandetåg 
Totalt (%)

Resandetåg – 
Kortdistans (%)

Resandetåg – 
Medeldistans (%)

Resandetåg- 
Långdistans (%) Godståg (%)        

2013 90,0 94,1 87,4 78,2 80,0

2014 90,0 93,4 88,0 77,1 78,1

2015 90,1 93,7 88,2 77,2 77,9

2016 90,1 94,0 87,9 77,5 77,0

2017 90,3 93,4 88,8 78,3 80,8

Tabell 2. Punktlighet för resandetågen STM +5 per tågsort samt punktlighet för framförda godståg till slutstation åren 
2013–2017. Uppgifter för 2017 är preliminära.
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Tabell 3. Antal dagar per år då punktligheten för resande-
tåg var 95 procent eller mer (för resandetåg som ankom  
till slutstation).

Även om förändringarna är relativt små har godståg, 
medel- och långdistanståg den högsta punktligheten 
sedan TTT startades 2013. Undantaget är kortdistanståg. 
En bidragande orsak är att pendeltågen i Stockholms-
området haft en sämre punktlighet 2017 jämfört med 
2016, vilket påverkar resultatet. En av orsakerna till den 
försämrade punktligheten 2017 var störningar på grund 
av obehöriga i spår i Stockholmsområdet.

Det har gjorts en undersökning (se tabell 3) av hur 
många dagar som punktligheten var 95 procent för 
resandetågen. År 2017 var punktligheten 95 procent för 
resandetågen under 71 dagar. Av dessa 71 dagar var 45 
dagar en lördag eller söndag. Jämfört med tidigare år har 
antalet dagar då punktligheten varit 95 procent eller mer 
alltså ökat markant år 2017. 

Det är mindre trafik under helgen och det indikerar att 
det finns ett visst samband mellan antalet tåg i järnvägs-
systemet och punktligheten.

Även om det finns många orsaker till att tåg blir förse-
nade är det rimligt att anta att fler tåg i systemet leder till 
fler störningsminuter. Hur det kan komma sig att dagarna 
med 95 procent punktlighet eller mer ökade under 2017 
vet man inte än. Men man kan se att det under dagar med 
hög punktlighet generellt går färre tåg. 

2.5 TTT arbetar med nio områden  
som påverkar punktligheten
Inom Tillsammans för tåg i tid (TTT) har man identifie-
rat ett antal områden som har stor påverkan på punkt-
ligheten. Nästan alla dessa områden (som kallas effek-
tområden) har störningstimmar som huvudindikatorer, 
och målet är att minska dessa. I tabell 4 nedan redovisas 
utvecklingen per effektområde och år för perioden 
2013–2017, avrundat till närmaste hundratal. 

För tre effektområden har störningstiden ökat sedan 
2013. Det gäller operativ trafikering, sent från utland 
och obehöriga i spår. 

Operativ trafikering innefattar 13 olika orsakskoder 
och den kod som har ökat mest är koden DPR 03, drift-
ledningen prioriterar. TTT har beslutat att exkludera den-
na kod från och med 2018, samt att korrigera historisk 
statistik på motsvarande sätt. Beslutet togs eftersom en 
effektiv prioritering av tågen från trafikledningens sida 
faktiskt kan ge bättre punktlighet, i och med att störning-
en minskas. Det bekräftar genomförda analyser. 
Obehöriga i spår innefattar 4 olika orsakskoder:
 • okänt (OMÄ)
 • påkörd person (OMÄ 1) 
 • obehöriga i spår (OMÄ 02)
 • sabotage/hot (OMÄ 04).

 Effektområde 2013 2014 2015 2016 2017

Avgångstid/noder 23 300 21 100 21 700 21 300 17 400

Infrastruktur 15 600 20 100 15 100 15 400 12 000

Fordon 13 000 12 500 11 400 13 500 11 900

Från utland 7 600 8 700 9 300 7 800 9 700

Banarbete 5 200 4 800 3 800 4 800 4 500

Obehöriga i spår 2 700 3 900 5 200 5 800 5 300

Trafik- och resursplanering 5 200 5 900 6 500 4 400 4 000

Operativ trafikering 3 500 3 800 3 600 4 200 5 800

Tabell 4. Antal störningstimmar per effektområde åren 2013–2017 avrundat till närmsta hundratal.
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Det är OMÄ 02 som utgör den största ökningen. 
För effektområdet utland finns två koder, där det är 

koden sent till/från utland (OUT) som ökat.
De tre effektområden där störningstimmarna minskade 

procentuellt mest var avgångstid, infrastruktur och  
trafik- och resursplanering. Avgångstid är svår att analysera 
eftersom den största andelen av orsakerna inte sätts på en 
tillräckligt detaljerad nivå. Uppdelat på tågslag har gods-
tåg bidragit till merparten av denna minskning mellan 
åren 2016 och 2017. 

För två orsakskoder inom infrastruktur har störningstid 
minskat: spår och kontaktledning.

För trafik- och resursplanering är det främst störningstid 
för förarpersonal (JFÖ-koder) som minskat mest.

2.6 Punktlighet
Punktlighet beräknas utifrån de tåg som ankom till 
slutstation maximalt 5 minuter efter tidtabell (rätt tid 
+5). Om man istället skulle räkna tåg som ankommer till 
slutstationen inom 9 minuter efter tidtabell, skulle  
punktligheten varit 95,2 procent under 2017  
(95,0 procent under 2016). 

Den årsvisa tidtabellsläggningen och bristande flexi-
bilitet i tågtidstilldelningen är ett problem, framför allt 
för godstrafiken. Kapacitetsutnyttjandet är högt på vissa 
linjer under vissa tider på dygnet, vilket kan påverka 
punktligheten negativt. Ju fler tåg som trafikerar järn-
vägen, desto större risk för förseningar, i och med att 
systemets störningskänslighet ökar. Bedömningen är att 
ett balanserat kapacitetsutnyttjande skulle kunna bidra 
positivt till punktligheten. 

Ett exempel på detta är Värmlandsbanan, som sedan 
ett antal år lidit av kapacitetsbrist och där nya konstruk-
tionsregler togs fram och tillämpades 2017. Kapacitets-
utnyttjandet på Värmlandsbanan ökade på dygnsnivå, 
samtidigt som det minskade under den tvåtimmarsperiod 
på dygnet då spåren trafikeras som mest.1 Detta tyder på 
ett mer utjämnat trafikflöde. Tillsammans med färre has-
tighetsnedsättningar har det utjämnade trafikflödet bidragit 
till att punktligheten på Värmlandsbanan ökat kraftigt.

I dag är det inte möjligt att vikta hur genomförda åt-
gärder inom de olika effektområdena har påverkat punkt-
ligheten mot målnivån 95 procent. Det finns heller inte 
underlag för att inom enskilda områden säkert konstatera 
effekten av de åtgärder som genomförs. Det arbete som 
bedrivs inom flera områden med att exempelvis utveckla 
nyckeltal, indikatorer och uppföljning och analys kommer 
dock att bidra till kunskap som innebär att effekter och 
måluppfyllelse i framtiden kan redovisas dels för olika 
effektområdena, dels för det övergripande målet.

En första ansats har dock gjorts, genom att effektom- 
rådesansvariga har bedömt i vilken omfattning de olika 
arbetena som genomförts har påverkat punktligheten. Ett 
arbete pågår för att kunna påvisa effekten av olika åtgärder 
för att utveckla en resultatredovisningsmodell.

Måluppfyllelsen för kundnöjdhet är i stort sett oför-
ändrad. Under 2017 har man inom TTT identifierat och 
arbetat med områden som är avgörande för att resenärerna 
ska bli nöjdare. Dessa områden är att tillhandahålla  
pålitliga prognoser, digitalisera processen för att  
tillhandahålla trafikinformation samt utveckla information 
om och hantering av ersättningstrafik, framför allt på 
stationer med många resenärer. 

Aktiviteterna som har bedrivits under året har ökat 
kunskapen i branschen om exempelvis sambandet mellan 
åtgärder och resenärsnöjdhet. Aktiviteterna har också 
inneburit ökad koordinering av olika aktörers aktiviteter. 
Resenärernas nöjdhet med trafikinformation har sedan 
2013 legat mellan 65 och 75 procent. 

1 Kapacitetsutnyttjande för järnväg beräknas dels för dygnet som helhet, dels för  
den tvåtimmarsperiod av dygnet då banan är mest trafikerad (s.k. max 2 timmeperiod).
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För att undersöka sambandet mellan antal tåg som har  
en passage, uppehåll, första och sista per plats och kom-
binera detta med störningstid blir dataunderlagen mycket 
stora. Bara för januari månad innefattar underlaget  
10 miljoner olika sifferuppgifter. 

I vissa analyser används även alla registrerade orsaker 
till störningar, det vill säga även de störningar som är 
under fem minuter. 

3.1 Samband mellan störningstid  
och tidsavvikelse till slutstation
Sambandet mellan störningstid och slutlig förseningstid 
är inte linjärt, eftersom tåg kan köra in störningstid eller 
ha en så kallad glidande merförsening (när tåget  
tappar en eller två minuter mellan mätplatser jämfört 

med tidtabell). Ett problem med en sådan jämförelse att 
det är mycket stora datamängder som ska analyseras. 
Analysen av sambandet mellan störningstid och tids- 
avvikelse till slutstation baseras på alla resandetåg varje 
dag som ankom till slutstation, kombinerat med alla 
störningar de fått under dessa dagar.

Diagrammen i figur 3 nedan visar sambandet mellan 
störningar och tidsavvikelsen vid ankomst till slutstationen, 
för flygtåg (som ingår i kortdistanståg) och fjärrtåg  
(som ingår i långdistanståg).

Analysen visar tydligt att sambandet mellan störningstid 
och tidsavvikelse till slutstation är starkare för de tåg som 
går en kortare sträcka.

3. Analysresultat 
Under 2017 gjordes ett antal undersökningar och analyser av analysgruppen 
inom TTT. Ett arbete med att ta fram effektanalyser påbörjades också.  
För flera av analyserna är datamängderna mycket stora, vilket kräver  
särskilda program som kan hantera stora datamängder. 

Figur 3. Samband mellan störningstid och tidsavvikelse till slutstation. Diagrammet till vänster visar flygtåg och diagrammet 
till höger visar fjärrtåg. X-axel (horisontell axel) visar störningstid och y-axel (vertikal axel) tidsavvikelse till slutstation.
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3.2 Analys av vilka orsakskoder som  
har störst påverkan på förseningar  
till slutstation
Analysgruppen inom TTT har för år 2017 gjort en analys 
för att identifiera generella mönster i data som visar  
vilka orsakskoder i LUPP som har störst inverkan på  
två målvariabler: 
1. andel tåg som är mer än fem minuter  
 försenade vid slutstation
2. registrerad tidsavvikelse.

Den senare målvariabeln har delats upp i två  
separata analyser: 
a. vilka koder som har störst effekt på registrerad  
 störningstid under väg 
b. registrerad tidsavvikelse vid slutstation.

Resultaten har mycket stor statistisk signifikans och visar 
att det finns skillnader mellan störningstidens effekt per 
orsakskodsgrupper under väg och påverkan på regist-
rerad försening vid slutstation. I nedanstående diagram 
sammanfattas resultaten på orsakskod nivå 1. Resultat 
finns dock för alla tre nivåer.

Figur 4 ovan visar den skattade registrerade störningstiden 
för respektive grupp på nivå 1. Störst skattad effekt har 
olyckor/tillbud och yttre faktorer, i genomsnitt  
13,43 minuter. 

I figuren nedan visas analysens resultat på nivå 1.  
Järnvägsföretag bidrog enligt skattningen till 42,3  
procent. Driftledning hade det minsta bidraget med  
7,9 procent. Analysen har gjorts med en trädanalys som 
kallas ”rpart” (Recursive Partitioning and Regression Trees). 

En analys av sambandet mellan koden inom driftledning 
som kallas prioritering och påverkan på händelsernas 
totala merförseningstid har genomförts. Hypotesen som 
testades var att när trafikledningen går in och prioriterar, 
är det i syfte att minska effekterna av förseningar som 
uppstår. Om detta stämmer bör det gå att hitta ett statistiskt 
signifikant negativt samband mellan antal registrerade 
minuter med koden prioritering och den registrerade 
störningstiden i andra koder. 

Analysen genomfördes på det totala underlaget om drygt 
560 000 observationer. Sambandet mellan koden prioritering 
och registrerad störningstid i andra koder kontrollerades 
med interaktionstermer för månad och tågnummer. Resultatet 
var statistiskt signifikant och hypotesen om ett negativt 
samband kunde inte avfärdas. Det finns därför indika-
tioner på att en marginell ökning av prioriteringsinsatser 
leder till att den registrerade störningstiden minskar 
jämfört med om prioriteringen inte hade ägt rum.

För att tåget ska kunna anlända till slutstation max  
5 minuter efter tidtabellen, har avgångstiden så klart stor  
betydelse. Som ett första steg undersöktes därför hur stor 
andel av olika tågslag och tågsorter som avgår 6 minuter eller 
mer respektive 10 minuter eller mer sent från avgångsplatsen.

Figur 4. Skattad genomsnittlig störningstid år 2017.  
”Skattad” betyder att extremvärden är nedprioriterade  
så att resultatet blir mer rättvisande.

Tabell 5. Andel tåg som avgår 6 minuter sent eller mer, 
respektive 10 minuter sent eller mer. 

Figur 5. Andel av störningstid år 2017.
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Tabellen visar att det främst är långväga resandetåg och 
godståg som avgår sent. Det är rimligt att anta att de  
tåg som avgår 10 minuter sent eller mer har svårt att  
ankomma punktligt till slutstation. Av resandetågen är 
det de långväga tågen som har lägst ankomstpunktlighet 
till slutstation. För att öka punktligheten till slutstation 
för resandetågen skulle man därför kunna arbeta för att 
öka avgångspunktligheten.

3.3 Preliminär utvärdering av effekter  
av Citybanans öppnande
I juli 2017 öppnades Citybanan i Stockholm. Tanken 
med Citybanan var att frigöra mer kapacitet och på så 
sätt öka punktligheten. 

TTT gjorde en analys för att undersöka punktligheten 
under de tre första månaderna efter att Citybanan hade 
öppnats. Under tiden som analysen gjordes hade Geting-
midjan inte full kapacitet, men trots detta gick det att 
påvisa tydliga positiva effekter på störningstiden. För  
att fastställa sambandet är det dock nödvändigt med 
ytterligare undersökningar. 

Det som en jämförelse hittills visar mätt i rätt tid  
+5 minuter är att punktligheten har ökat för resande- 
tågen vid Stockholms central, från 87,6 procent till  
89,0 procent. Störst förbättring har långdistanstågen haft; 
ankomstpunktligheten har ökat med 5,8 procentenheter. 
De undersökta perioderna var perioderna 10 juli–31  
december 2016, före Citybanans tillkomst, och  
10 juli–31 december 2017, efter Citybanans tillkomst.

3.4 Snabbtåg på Västra Stambanan
En analys av 27 olika tågnummer år 2016, snabbtåg 
som trafikerar sträckan Stockholm–Göteborg i bägge 
riktningarna har genomförts. I det undersökta materialet 
ingår helåret 2016 och första halvåret 2017. För de 27 
olika tågnumren varierade punktligheten till slutstation 
mellan 37 procent och 83 procent. Medelförseningen  
per tåg var båda tidsperioderna knappt 9 minuter. Infra-
struktur 2 bidrog med störst andel av störningstid, år 2016 
58 procent och 2017 41 procent. Banarbete var den främsta 
enskilda störningsorsaken. Analysen visar att om inga 
störningar inträffar ankommer tågen 15 sekunder före  
utsatt tid. Både infrastruktur och olyckor och tillbud  
är två viktiga orsaker till försening till slutstation.  
Infrastruktur eftersom det är många händelser och  
olyckor samt tillbud eftersom varje händelse orsakar  
stora förseningar i tid.

3.5 Godståg
Nästan vartannat godståg avgår mer än 15 minuter före 
utsatt avgångstid. Hur detta påverkar systempunktlig-
heten finns det olika uppfattningar om. Trots ytterligare 
analyser har man inte kunnat klargöra effektsambandet 
mellan för tidig avgångstid och systempunktlighet. Hur 
hårt godstågen ska styras utifrån kanalprecision och vilka 
effekter det ger på punktligheten, är därför inte entydigt. 
En undersökning av 15 godståg visar dock att de tåg som 
avgår i intervallet -5 till 5 minuter har kortast gångtid, 
jämfört med de tåg som avgår för tidigt eller försent.

3.6 Större störningar
Totalt registrerades år 2017 drygt 200 000 unika händelser 
i järnvägstrafiken. De 100 händelserna som genererade 
mest störningstid stod för 12,7 procent av den totala 
störningstiden. Av dessa 100 händelser utgjorde de  
10 största händelserna (sett till störningstid) 4,1 procent 
av den totala störningstiden. Av dessa 10 händelser var 
det 4 händelser som berodde på pågående banarbete, 
1 som berodde på sent från utland, 1 på urspårning/
kollision, 1 på strömavtagare, 1 på kontaktledning, 1 på 
personpåkörning och 1 på elanläggning. Åtta av dessa 
händelser ingår i TTT:s effektområden.

Drygt 1 000 av de 200 000 händelserna genererade  
10 störningstimmar eller mer. Händelsen som genererade 
mest störningstid var ett spårbyte mellan Vislanda och 
Ballingslöv med drygt 1 000 störningstimmar.

Majoriteten av händelserna hade en störning på  
5 minuter eller mindre (drygt 101 000 händelser).

Bland händelserna som påverkat tågtrafiken mest 
under 2017 finns inga exogena händelser (händer på 
grund av yttre faktorer som till exempel väder). Här bör 
det läggas till att branschen har utvecklat arbetssätt för 
att proaktivt hantera exogena händelser, som till exempel 
stormar och dylikt, vilket kan bidra till att konsekvenser-
na av sådana händelser minskar. 

  2 I denna undersökning togs alla infrastrukturkoder (I-kloder) med där banarbete är en av dessa I-koder.
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3.7 Förslag till fortsatt arbete
• Genomföra en fördjupad undersökning kring  
 variationer i avgångstid och orsaker till dessa.
• Ta fram mått per tågsort om vilken avgångspunktlig 
 het som krävs för att möjliggöra 95 procents  
 punktlighet till slutstation
• Initiera arbeten för att förbättra avgångspunktligheten.
• Fortsätta arbetet med att förbättra tågplaner på fler  
 stråk, som man gjorde med Värmlandsbanan (arbete  
 pågår för sträckan Frövi–Borlänge och ska effektueras  
 inför tågplan 2019).
• Undersöka samband mellan antal tåg och händelser på  
 mätplatser och konsekvenser av dessa händelser.
• Ta fram mått för olika fordonstyper, exempelvis 
 frekvens av olika fel per fordonskilometer.

• Undersöka vidare orsaken till att akut  
 inställda tåg ökar.
• Fortsätta arbete med att ta fram definitioner och  
 arbeten för att förbättra datakvalitet.
• Undersöka och analysera sambandet mellan  
 kapacitet och störningskänslighet. 
• Fortsätta arbetet med ta fram effektanalyser.
• Genomföra mätningar före och efter att  
 åtgärder genomförts.
• Genomföra en fördjupad undersökning om orsaker  
 till att punktligheten försämrades för kortdistanståg.

Foto: Kasper D
udzik 
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För vart och ett av dessa områden finns en utpekad  
ansvarig vars uppgift är att ta fram indikatorer och  
mål, kartlägga och identifiera brister samt identifiera 
verksamheter som påverkar indikatorernas utveckling. 
Den ansvariga ska också kartlägga pågående initiativ och 
initiera nya förbättringsarbeten samt forsknings- och  
utvecklingsförslag inom sitt område. De områdes- 
ansvariga har också ett löpande uppföljningsansvar  
och rapporterar till TTT:s styrgrupp.

Effektområdena är:
• avgångstid/noder
• infrastruktur
• fordon
• från utland
• banarbete
• obehöriga i spår
• trafik- och resursplanering
• operativ trafikering
• trafikinformation och hantering i stört läge.

I det här avsnittet redovisas effektområdenas utveckling 
var för sig. Fokus ligger på vidtagna åtgärder och uppnåd-
da effekter under 2017. Förseningstimmarna redovisas 
också, inklusive följdeffekter (det vill säga när ett tåg har 
blivit stört av annat tåg).

4.1 Avgångstid/noder
Beskrivning och omfattning
En viktig förutsättning för att tåg ska ankomma i rätt tid 
till slutstation är att de också avgår i rätt tid. Bedömningen 
är även att rätt avgångstid minskar risken för följd- 
förseningar för andra tåg i systemet. 

Ett effektområde är därför avgångstid/noder. Området 
omfattar sena avgångar från depåer och bangårdar samt 
terminal- och plattformshantering. Målet är att öka 
avgångspunktligheten och reducera antalet störningstimmar 
som orsakas av sen avgångstid. Arbetet ska bidra till 
ökad systempunktlighet genom att förbättra hanteringen 

på bangårdar och depåer, vilket i sin tur ökar förutsätt-
ningarna för att tågen ska kunna avgå enligt plan. 

Under 2017 valde TTT att främst fokusera på Göte-
borgs central och Sävenäs rangerbangård. Men vi bevakade 
också åtgärder som påverkar avgångspunktligheten vid 
de övriga bangårdarna och noderna. Under året fokuserade 
vi också på avläsningspunkterna i banan samt på att skapa 
och uppdatera arbetet med hjälp av en aktivitetslista. Vidare 
har vi påbörjat arbetet med att undersöka hur förbättrings-
arbetet bedrivs lokalt på olika bangårdar.

Genomförda åtgärder
TTT har kartlagt och analyserat rotorsakerna till sena av-
gångar på Göteborgs central och Sävenäs rangerbangård. 
Detta har gjorts genom bland annat platsbesök och analys 
av inrapporterade orsakskoder (koderna sent från depå och 
terminal/plattformshantering). Dessutom har TTT gjort en 
kartläggning på båda platserna tillsammans med tågope-
ratörer som informerades och bjöds in att delta i arbetet. 

Kartläggningarna pågick en vecka vardera. Under 
kartläggningen noterades alla sena avgångar, och för att 
ta reda på rotorsaken till den sena avgången kontaktades 
lokförare och andra berörda. Genom kartläggningen 
identifierades ett antal åtgärder som kan bidra till en  
förbättrad avgångspunktlighet, bland annat kalibrering 
av avläsningspunkter, tidsintervall för ankomst och 
avgång på samma spår, genomlysning av depåhantering 
och bemanning samt interna rutiner hos Green Cargo.

För att finna best practice gjordes även en kartläggning 
av lokala förbättringsgrupper. Kontakt har tagits med 
ansvariga för fyra lokala förbättringsgrupper.

Genom GPS-mätning undersöktes mätfel i avläsnings-
punkterna och jämfördes med faktisk avgång på Göte-
borgs central, i syfte att få mer rättvisande mätvärden  
för de beslut som tas och de åtgärder som genomförs. 

TTT anordnade även föreläsningar om gångtidsverket, 
tidtabellsplanering och kanalprecision, för att öka kunskapen 
och förståelsen för problemen som behöver åtgärdas inom 
effektområdet. Kunskap har inhämtats och dialoger har 
förts i arbetsgruppen kring banans avläsningspunkter.

4. Resultatredovisning per effektområde 
Tillsammans för tåg i tid (TTT) har pekat ut åtta områden som har  
stor effekt på punktligheten, så kallade effektområden. Totalt står  
effektområdena för cirka 80 procent av samtliga störningstimmar.  
Dessutom finns ett nionde område som hanterar trafikinformation  
och hantering av resenärer vid stört läge.
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Effekter
Det har skett en minskning av störningstimmar för 
effektområdet sedan 2013. Från 2016 har störnings- 
timmarna minskat med nära 3 900 timmar.

Minskningen av störningstimmarna år 2017 härrör främst 
från godstågen som minskade med nära 3 800 timmar.  
För resandetågen var minskningen drygt 100 timmar.

Diagrammet ovan visar störningstimmar för de 14 utvalda 
noderna. Diagrammet nedan visar störningstimmar för 
godståg åren 2016 och 2017.
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Figur 6. Störningstimmar totalt för effektområdet avgångstid åren 2013–2017  
i relation till målet 2020.

Figur 7. Störningstimmar för de 14 mest förseningsdrabbade platserna  
för effektområdet avgångstid. 
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Göteborg Skandiahamnen har haft den största minskningen 
i antalet störningstimmar, från 822 timmar år 2016  
till 357 timmar år 2017. Det är mer än en halvering av  
antalet störningstimmar. Malmö godsbangård har  
minskat från 1 299 timmar år 2016 till 942 timmar år 
2016, en minskning med 357 timmar.

Diagrammet nedan visar störningstimmar för  
resandetåg åren 2016 och 2017.

Godstågen står för den absoluta merparten av förseningarna 
för avgångstid. För resandetåg så följs förseningstimmar 
endast vid 6 av 14 platser eftersom de övriga driftplatserna 
har färre än 50 tågavgångar med resandetåg per år.

Figur 8. Störningstimmar på 14 utvalda platser för godståg 2016 och 2017.

Figur 9. Störningstimmar på 14 utvalda platser för resandetåg 2016 och 2017.

M
al

m
ö 

go
ds

ba
ng

år
d

St
ör

ni
ng

st
im

m
ar

H
al

ls
be

rg
s 

ra
ng

er
ba

ng
år

d

Sä
ve

nä
s 

ra
ng

er
ba

ng
år

d

G
öt

eb
or

g 
Sk

an
di

ah
am

ne
n

Bo
de

n 
c

Lu
le

å 
c

G
äv

le
 g

od
sb

an
gå

rd

H
el

si
ng

bo
rg

s 
go

ds
ba

ng
år

d

Sö
de

rtä
lje

 h
am

n

G
öt

eb
or

g 
no

rra

G
öt

eb
or

g 
Kv

ille

Ö
re

br
o 

c

G
öt

eb
or

g 
c

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017

Göteborg c Boden c Södertälje hamn Luleå c Örebro c Helsingborgs 
godsbangår

Malmö 
godsbangård

Hagalund

2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Störningstimmar pga avgångstider/noder vid utvalda platser, godståg

Störningstimmar pga avgångstider/noder vid utvalda platser, resandetåg



22   Tillsammans för tåg i tid – Resultatrapport 2018

4.2 Infrastruktur 
Beskrivning och omfattning
Effektområdet infrastruktur innefattar aktiviteter och  
åtgärder inom anläggningsobjekten kontaktledning, signal, 
spår och spårväxel. När TTT startades orsakade dessa 
cirka 85 procent av infrastrukturens störningstimmar, och 
effektområdet stod för cirka 17 procent av det totala antalet 
störningstimmar. Målsättningen är att till år 2020 reducera 
antalet störningstimmar orsakade av infrastrukturen från 
cirka 15 573 timmar till 7 000 timmar. 

Målet för 2017 var 12 000 störningstimmar orsakade av 
infrastrukturen. Det målet har uppnåtts. Nedan visas mål 
för respektive år från 2013 till 2020.

Fokus på arbetet 2017
Under 2017 har man inom effektområdet infrastruktur 
haft de här ambitionerna:

• Lägga större tonvikt på att hitta förbättringar i den  
 dagliga verksamheten. Med anledning av detta har  
 en resurs knutits till effektområdet i syfte att utveckla  
 samarbetet och driva initiativ tillsammans med  
 Trafikverkets underhållsdistrikt.
• Fokusera på förbättringar på prioriterade stråk och  
 storstadsområden genom nya initiativ.
• Ta fram åtgärdsprogram för åtgärder inom signalom 
 rådet och spårväxlar.
• Bryta ner fastställda målnivåer i flera underliggande  
 strukturer och utveckla arbetet med framtagna indikatorer.
• Utveckla kommunikation och resultatredovisning löpande  
 inom Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll.
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Figur 10. Störningstimmar totalt för effektområdet infrastruktur åren 2013–2017 
i relation till mål 2020.

Tabell 6. Måltrappa för störningstimmar effektområde Infrastruktur, åren 2013-2020.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15 573 14 500 13 500 12 500 12 000 10 500 9 000 7 000

Avgångstid
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Genomförda åtgärder
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom-
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet 
infrastruktur var: 
• åtgärder i den löpande verksamheten 
• pilot för positioneringssystem 
• signalpilot för stambanor 
• förutbestämt underhåll av spårväxlar 
• komplettering av felavhjälparlager 
• komplettering av fågelavvisare 
• förebyggande av kopparstölder 
• trädsäkring 
• upprustningar och reinvesteringar 

• fortlöpande samarbete med effektområdet fordon 
• förebygga säsongsrelaterade störningar 
• projektet Underhållsindex 
• integrerad riskhantering på sju utvalda bangårdar 
• samarbete med Trafikverksskolan 
• utredning av större händelser, så kallade tidstjuvar 
• ramhandling för kontaktledningsåtgärder bangårdar 
• underhållsprogram för spårläge 
• förutbestämda batteribyten i signalställverk 
• förebyggande av brott i bärlinor 
• kommunikationsinsatser.

Åtgärder i den löpande verksamheten
Exempel på genomförda åtgärder i form av ständiga 
förbättringar i den löpande verksamheten:
• Systematisk uppföljning och åtgärdande av  
 besiktningsanmärkningar med ökat fokus på  
 M-anmärkningar.3 
• Fler spårriktningsinsatser på prioriterade stråk.
• Förebyggande insatser på spårväxlar genom utökade  
 byten av växelkomponenter och montering av  
 snöskydd på utsatta växlar.
• Vegetationsröjning på platser där problem med spår 
 halka är vanligt förekommande.  
• Besiktning och åtgärdande av brister kopplat till  
 spänningslösa skyddssektioner.
• Förstärkt kontroll och underhåll av spårledningar på  
 definierade problemplatser, storstads områden   
 och prioriterade stråk. Byten av isolerskar var,   
 komplettering med permanentmagneter och montering  
 av rälssmörjningsutrustningar har genomförts där  
 dessa åtgärder bedömts vara väsentliga för att  
 reducera spårledningsfelen.
• Målmedvetet arbete med att utveckla och förbättra  
 byggstyrningen. Fokus på förebyggande insatser,  
 besiktningsanmärkningar, uppföljningar samt  
 genomförande via produktionstekniska möten  
 med kontrakterade basentreprenörer.

 
• Vidareutveckling av mallarna för basunderhåll med  
 förtydligande av skrivningar avseende besiktning av  
 skyddssektioner, översyn av partikelmagneter, god 
 kännande och fastställande av besiktningsplaner,  
 is- och snöbekämpning i tunnlar/skärningar med  
 mera. Första halvåret 2018 kommer det att   
 göras en större genomarbetning av entreprenad- 
 beskrivningar samt mät- och ersättningsregler.
• Förbättringsgrupp för spår. En expertgrupp har startats  
 under 2017 vars uppgift är att genomföra uppfölj- 
 ningar, identifiera förbättringsmöjligheter,  
 prioritera och föreslå förbättringsåtgärder och  
 aktiviteter inom såväl spår- som spårväxelområdet.  
 Syftet är att skapa ett systematiskt förbättringsarbete  
 med fokus på punktlighet, säkerhet och kostnads- 
 effektivitet. Arbetet och progressen i gruppen kommer  
 att vara vägledande för eventuella uppstarter för   
 övriga teknikområden. Åtgärderna i den dagliga verk- 
 samheten berör hela järnvägssystemet och bedöms ha  
 en betydande positiv effekt på punktligheten. 

  3M-anmärkningar (månadsanmärkningar) är den typ av anmärkningar som inte är akuta och som ska hanteras inom tre månader.
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Pilot för positioneringssystem
TTT har genomfört en underhållspilot för positionerings-
system som innebär ett utökat förutbestämt underhåll 
(via fördefinierade instruktioner) av spårledningar och 
isolerskarvar med fokus på Göteborg, Stockholms södra 
samt problemområden utmed Södra och Västra stam-
banan. Så kallade permanentmagneter har monterats på 
platser som är kända problemplatser för bromsflagor och 
i samband med utbyte av isolerskarvar. Åtgärden bedöms 
ge medelhög positiv effekt på punktligheten i delar  
av järnvägssystemet. 

Signalpilot för stambanor 
En arbetsgrupp inom signalområdet har genomfört 
djupanalyser av fel och störningar relaterade till ställverk 
och positioneringssystem på Södra stambanan, vilket har 
resulterat i en åtgärdsbeskrivning för ett antal ställverks-
områden. Förberedelser är genomförda för åtgärder 
under 2018 genom medelstilldelning och tillsättande 
av projektledning. Planerade underhållsinsatser kan bli 
vägledande för övriga stråk om utfallet för störningar 
utvecklas i positiv riktning. Liknande djupanalyser ska 
genomföras för Västra stambanan.

Förutbestämt underhåll av spårväxlar
Under 2013–2014 genomförde Trafikverket förstärkt 
underhåll i Stockholm, som var ett koncept med aktiviteter 
för ”intervallstyrd tillsyn och underhåll” av spårväxlar. 
Under 2017 gjordes ett omfattande arbete med att ta 
tillvara erfarenheter samt vidareutveckla konceptet som 
resulterat i en ny åtgärdsbeskrivning. Förberedelser för 
genomförande på de södra delarna av Västra stambanan 
samt Göteborgs ställverksområde under 2018. Genom-
förande i projektform och medelstilldelning och  
projektledning har säkrats under 2017. Arbetssättet  
kan bli vägledande för övriga stråk.

Signalpilot för stambanor och förutbestämt underhåll 
av spårväxlar bedöms vid genomförande ge en hög  
positiv effekt på punktligheten i de prioriterade stråken.

Komplettering av felavhjälparlager
Riktlinjer till basentreprenadernas projektledning är 
framtagen av TTT. Den innebär en komplettering av 
entreprenadlager på prioriterade stråk utifrån en grund-
materiallista med minimikrav för kontaktledning. Syftet 
är att minska felavhjälpningstiderna genom förbättrad 
tillgänglighet av kritiska komponenter.

Komplettering av fågelavvisare
Fågelrelaterade driftstörningar är ständigt åter- 
kommande i våra anläggningar. Att montera fågel- 
avvisare i balkbryggor på bangårdar är en effektiv metod 
för att förebygga kortslutning orsakad av fåglar.  

Avbränningar och överledning skadar kontaktlednings-
anläggningen och ger betydande driftstörningar och i 
förlängningen en mindre robust anläggning. Riktat  
analysarbete och förberedelser har genomförts av verk-
samhetsområde Underhåll som resulterat i planerade åtgärder 
som ska utföras i anläggningen de närmaste tre åren.

Förebygga att kopparstölder sker
Under 2013 inleddes en serie av omfattande koppar- 
stölder i järnvägsnätet och dessa har i hög grad påverkat 
framkomlighet, punktlighet och säkerhet på och invid 
järnvägsanläggningen. Under senare år har en rad  
åtgärder bidragit till att antalet stöldtillfällen minskat 
markant. Från 2014 till 2017 har antalet händelser  
relaterat till stölder av drift- och skyddsjordar minskat 
med cirka 60 procent, medan störningstimmarna minskat 
med cirka 80 procent. 

En nationell handlingsplan för fortsatt arbete har 
nyligen tagits fram, som syftar till att förhindra stölder 
genom materialval, utformning av anläggningen, utform-
ning av skyddsåtgärder som områdesskydd/tillträdessystem 
med mera. Ett antal ”hot spots” finns definierade och det 
finns numera målsättningar på årsbasis att åtgärda dessa 
genom olika typer av åtgärder. Beträffande materialval 
vid utbyten används numera aluminium i största möjliga 
utsträckning.

Såväl komplettering av fågelavvisare som arbetet med 
att förebygga kopparstölder bedöms ge medelhöga positiva 
effekter på punktligheten i hela järnvägssystemet.

Trädsäkring
Totalt trädsäkrades cirka 14 mil järnväg under 2017.  
Till exempel trädsäkrades en sträcka på 10 mil på den 
enkelspåriga och högtrafikerade Värmlandsbanan, som 
har varit utsatt för återkommande störningar. Vidare  
har man trädsäkrat cirka 3,5 mil järnväg på Södra  
stambanan, på delsträckor med storstadsnära pendling. 

Tidigare har trädsäkringsarbeten genomförts i  
Göteborgs- och Stockholmsområdet och i Sundsvall, 
samt längs Västra stambanan, Södra stambanan, Kust  
till kustbanan, Ostkustbanan, Bergslagsbanan och  
Rååbanan. Dessa arbeten fortsätter under 2018.  
Effekten är betydande positiv för punktligheten i de  
delar av systemet där trädsäkring genomförts. 

Upprustningar och reinvesteringar 
Under 2017 genomfördes 180 km spårupprustning i  
riktade projekt varav 109 km utgjordes av totalt spårbyte, 
55 km av rälsbyten och 16 km av slipersbyten. Det har 
även genomförts byten av 48 stycken spårväxlar samt 
upprustning av 154 km kontaktledning. Effekten för en 
förbättrad punktlighet bedöms vara hög.
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Foto: Yurok 
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Fortlöpande samarbete med  
effektområdet fordon
Diskutera framdrift och förbättringar i redan etablerade 
samarbetsområden, till exempel problematiken mellan 
kontaktledning och strömavtagare, bland annat åtgärder 
och förhållningssätt gällande ADD 4, vinterskenor,  
spänningslösa skyddssektioner etcetera. Ett nytt utveck-
lingsområde gällande spårledningsfel till följd av över-
ledning på grund av bromsflagor har initierats under året. 

Förebygga säsongsrelaterade störningar
Under 2017 fortsatte TTT tillsammans med branschen 
att utveckla och genomföra nationella beredskapsplaner 
för vinter, sommar samt spårhalka.

Projektet Underhållsindex 
Syftet med projekt Underhållsindex är att mäta och jäm-
föra framdrift och byggstyrning i basentreprenaderna och 
ge underlag för faktabaserat förbättringsarbete. Målet är 
att genom förbättrad samverkan och effektivitet, tydlig-
göra parternas förbättringsområden samt få en robustare 
anläggning och ökad tillgänglighet. 

Projektet påbörjades under 2016 och har fortsatt under 
2017. Under 2017 genomfördes workshoppar med kon-
traktsparterna i syfte att implementera arbetsmodellen,  
få acceptans och etablera den som en naturlig del i  
Trafikverkets verksamhetsområde Underhålls förbätt-
ringsarbete. Åtgärden bedöms ge medelhög positiv 
effekt på punktligheten i hela järnvägssystemet. 

Integrerad riskhantering på  
sju utvalda bangårdar
Arbetet med integrerad riskhantering syftar till att  
belysa hot och kritiska områden i arbetet på bangårdarna, 
förbättra bangårdsaktörernas förmåga att bättre kunna 
hantera inträffade händelser samt säkerställa kontinuitet i 
respektive verksamheter. 

Arbetet med integrerad riskhantering påbörjades i 
Hallsberg under 2016 och under 2017 genomfördes 
workshoppar på bangårdarna i Sävenäs, Malmö,  
Helsingborg och Borlänge, där så kallade kontinuitets-
planer tagits fram. Fortsättning planeras i Gävle,  
Trelleborg och eventuellt i Hagalund under 2018.  
Effekten för punktligheten bedöms bli liten eftersom 
infrastrukturen utgör en mindre del som orsak till  
störningar på bangårdar.

Samarbete med Trafikverksskolan
Under 2017 genomförde TTT ett utvecklingsarbete i 
samarbete med Trafikverksskolan om skärpta kompetens- 
krav i utbildningen av underhålls- och besiktningspersonal 

inom teknikområde el. Ett utbildningspaket för under-
hållspersonal togs fram och fastställdes. Det gjordes 
också ett förtydligande för kraven på yrkeskunskap och 
besiktningslicens. I upphandlingsmallen för basentre-
prenader framgår nu kravet att entreprenörer ska ha 
genomgått denna utbildning för att underhålla och utföra 
felavhjälpning på Trafikverkets högspänningsanläggning. 
Effekterna av kommande utbildningsinsatser förväntas 
komma stegvis.

Utredning av större händelser,  
så kallade tidstjuvar
Antalet tågstörande kontaktledningsfel har hållit sig 
på en relativt konstant nivå under de senaste åren, men 
däremot har störningstimmarna vid uppkomna fel ökat 
i omfattning. Det finns flera orsaker till detta, varav den 
ökade tågtrafiken är en av dem. Cirka 10 procent av de 
tågstörande kontaktledningsfelen står för cirka 60 pro-
cent av störningstiden. Med anledning av detta har TTT 
förberett för att under 2018 kunna genomföra analyser 
av 15 stycken större händelser, för att belysa effektivitet 
vid genomförandet av felavhjälpning.

Ramhandling för  
kontaktledningsåtgärder bangårdar
En ramhandling har utarbetats vars syfte är att utgöra  
underlag för att besiktiga och bygga bort felkällor i kon-
taktledningsanläggningar på utvalda bangårdar. Uppdraget 
har genomförts med bangården i Alvesta som förlaga.

Ramhandlingen är tänkt att användas för genomförande 
av statushöjande åtgärder på bangårdar under de närmaste 
tre åren. Effekten på punktligheten bedöms bli liten. 

Underhållsprogram för spårläge 
Ett nationellt program för förebyggande åtgärder för 
spårläge har tagits fram. Inriktningen har varit att ut-
arbeta en ny typ av styrning av åtgärder som påverkar 
spårläget, det vill säga spårriktning, avvattningsåtgärder 
och så vidare. Detta ska till valda delar implementeras i 
basmallarna för underhållskontrakten i samband med en 
uppdatering under våren 2018. Åtgärden bedöms ge medel-
stor positiv effekt på punktligheten i hela järnvägssystemet. 

Förutbestämda batteribyten  
PLS5 i signalställverk
Framtagande av en strategi och utbytesplan gällande 
utbyte av backup-batterier utifrån kartläggning av före-
komst samt genererade problem. Åtgärderna är beslutade 
och införda i mallarna för basentreprenader. Effekten på 
punktligheten bedöms bli liten.

4ADD, Automatic Drop Device, som gör att strömavtagaren automatiskt tas ner om den skadas.
5 PLS är ett programmerbart logiskt styrsystem. PLS-systemet är ett mellanled mellan signalsäkerhetsanläggningen och tågklarerarens manöversystem. 
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Förebygga brott i bärlinor
Påbörjad innovationsupphandling för en besiktningsme-
tod som kan förutse brott på bärlinor genom att peka ut 
materialförtunning eller skadade kardeler på bärlinor. En 
betydande del av kontaktledningsfelen är ett resultat av 
bärlinebrott. Åtgärden bedöms ge en stor positiv effekt 
på punktligheten i hela järnvägssystemet. 

Kommunikationsinsatser
Effektområdet har sammanställt och kommunicerat  
månatliga rapporter. I rapporterna har störningstimmar 
och mål redovisats per anläggningsobjekt, för prioriterade 
stråk samt geografiskt indelat per underhållsdistrikt. 
Målnivån för effektområdet infrastruktur har dessutom 
funnits med som indikator för verksamhetsområde  
Underhålls styrkort och följts upp månatligen. 

Uppnådda effekter och resultat 
Basåret 2013 utgjorde effektområde infrastruktur 15 578 
störningstimmar, vilket motsvarade 17 procent av de 
totala störningstimmarna för hela TTT. 

Målet för 2017 var att minska störningstiden till  
12 000 timmar, och det målet nåddes.

Resultatet innebär en förbättring med cirka 23 procent 
jämfört med basåret 2013. Effektområdets målsättning 
till år 2020 är att störningstiden maximalt ska uppgå till 
7 000 timmar. 

Utifrån omfattningen och inriktningen på planlagda  
standardförbättringar, samt utfallet på störningstimmarna, 
är bedömningen att det även under de kommande åren  
är en betydande utmaning att nå målet för störnings- 
timmarna. För att nå målet krävs en ökad utbytestakt 
under en ansenlig framtid. 

Fördelningen av störningstimmar visar att signalfel  
orsakar nära hälften av störningstimmarna för effekt- 
område infrastruktur.
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Figur 11. Ackumulerade störningstimmar orsakade av  
effektområde infrastruktur, åren 2013–2017.

Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll har under 
kommande planperiod en fortsatt inriktning mot att  
underhålls- och reinvesteringsinsatser ska koncentreras  
till högtrafikerade stråk och storstadsområden.

Figur 12. Fördelning störningstimmar per  
anläggningsobjekt 2017.
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4.3 Fordon
Beskrivning och omfattning
Effektområdet fordon omfattar samtliga motorvagnståg, 
lok och lokdragna vagnar som är tidtabellslagda för 
transport av resenärer eller gods i Sverige. Fokus under 
2017 har varit att få ökad kunskap om problembilden 
och få till stånd mätningar av nyckeltal som är bransch-
gemensamma. I effektområdets arbetsgrupp ingår, 
utöver representanter från branschorganisationerna, även 
representanter för både kommersiell och samhällsorga-
niserad resandetågstrafik, godståg, fordonsägare samt 
för tågunderhålls- och tillverkarföretag. Under året har 
också en särskild analysgrupp bildats för att analysera 
framtagna nyckeltal.

Målet för effektområdet är att minska antal störnings-
timmar orsakade av fordonsfel från 13 000 timmar till 
7 000 timmar år 2020, varav 4 000 timmar orsakade av 
godståg och 3 000 timmar orsakade av resandetåg. Det 
tar ofta lång tid innan den samlade effekten av åtgärdade 
fordonsfel märks, eftersom det kräver komplexa om-
byggnader, finansiering och ibland nytt fordonsgod- 
kännande. Det tar lång tid innan effekten visar sig  
fullt ut beroende på fordonsflottans storlek.

Godstågen står för en femtedel av antalet fordons- 
kilometer men nästan två tredjedelar av störningstim-
marna inom effektområdet fordon. En mycket stor del av 
störningstimmarna består av följdförseningar, alltså att 
andra tåg har drabbats av förseningar på grund av att ett 
tåg har fått fordonsfel. En mindre andel är den förse-
ningstid för det fordon där felet uppstått. Det har stor 
påverkan på förseningstimmarna var fordonsfelet uppstår 
samt hur störningstimmarna sprids. 

Genomförda åtgärder 
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom-
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet 
fordon var: 
• Sprida kunskap om åtgärder som minskar fordonsfel
• Samla in nyckeltal
• Identifiera orsakskodningens brister
• Öka kunskapen om hur fel uppstår och  
 samverka kring det.

Sprida kunskap om åtgärder som  
minskar fordonsfel
De deltagande organisationerna har framförallt mandat 
att genomföra åtgärder i sina egna organisationer. Arbetet 
inriktas därför främst på att skapa och sprida kunskap i 
branschen – kunskap som påverkar de enskilda organisa-
tionerna till åtgärder som minskar antalet punktlighets-
påverkande fordonsfel.

Operatörerna och fordonsägarna har god kunskap om 
fordonsproblem, men den kunskapen finns inte samlad 
på branschnivå. Inom effektområdet fordon har man nu 
därför arbetat fram branschgemensamma indikatorer för 
uppföljning av störningar orsakade av fordonsfel och 
fordonens tillförlitlighet.

Samla in nyckeltal
Nyckeltal för stoppande och trafikpåverkande fordonsfel 
har på frivillig basis samlats in från och med oktober 
2016. Dock har betydligt färre bidragit (som högst sex 
organisationer) än vad som planerades från början. Där-
för beslutade man inom effektområdet i oktober 2017 att 
inte längre samla in dessa uppgifter. 

Insamlandet har ändå varit lärorikt, eftersom samban-
det mellan stoppande och trafikpåverkande fel visar sig 
vara ungefär 1:10 och att korrelationen är relativt hög – 
en period med många trafikpåverkande fel innebär också 
många stoppande fel.6 Det är också tydligt att åtgärder i 
fordon hos operatörer som bedriver mycket trafik (mätt i 
fordonskilometer) ger störst effekt på helheten.7 

2013 2014 2015 2016 2017
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Störninstimmar Mål 2020

Figur 13. Störningstimmar totalt för effektområde fordon 
åren 2013–2017 i relation till mål 2020.

6Stoppande fel, fordon tas ur trafik. Trafikpåverkande fel, orsakar förseningar.
7SJ och Green Cargo stod tillsammans för mer än 4500 av ca 9000 störningstimmar fordonsfel (jan-aug 2017).
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Andra nyckeltal sammanställs från Trafikverkets händel-
serapporteringssystem (LUPP). Under året har ett flertal 
rapporter tagits fram som belyser till exempel vilka 
driftplatser och vilka händelser som får en orsakskod 
som påverkar mest. Effektområdet följer störningshän-
delser och störningstid utifrån grundorsak, men även 
med följdförseningar inkluderat. Det första perspektivet 
belyser det enskilda trafikbolagets roll och det andra 
perspektivet visar systemperspektivet, det vill säga vad 
som blir kännbart för bland annat resenärerna. 

Ett annat nyckeltal som följs är fordonsfelen i relation 
till antalet framförda tågkilometer nedbrutet på operatörer 
och avtalsparter. Detta ger möjlighet till jämförelse och 
skapar drivkrafter både hos tågoperatörer, trafikbeställare 
och fordonsägare. I snitt (2017) rullar ett fordon 8 414 
km mellan varje fordonsfel som leder till en störning. 
Nyckeltalen bearbetas och sammanställs per tertial i en 
rapport som sprids till berörda i branschen.

Identifiera orsakskodningens brister
Det har identifierats att enbart 80 procent av fordonsfe-
len rapporteras med en detaljerad orsakskod på nivå tre.8 
För några av järnvägsföretagen rapporteras aldrig någon 
detaljerad orsakskod. Detta mörkertal begränsar för- 
ståelsen och försvårar för trafikledningen att kunna skapa 
erfarenhetsbaserade prognoser för trafik och resenärer 

vid en trafikstörning. Detta leder även till svårigheter vid 
analyser. Effektområdet har därför antagit ett mål om att 
den detaljerade orsakskodningen ska öka.

Operatörerna har inte någon matchning mellan 
LUPP-data och sin egen felrapportering. Detta gör att 
sambandet med kopplingen mellan fordonsfel och på-
verkan på punktligheten är svår att analysera i dagsläget. 

Figur 14. Antal trafikpåverkande och stoppande fordonsfel per miljoner tågkilometer.

Figur 15. Antal tågkilometer per fordonsfel per månad år 2017.

8Orsakskoder kan sättas på tre nivåer. Ett exempel är IBÖ 02, I=Infrastruktur, BÖ=Banöverbyggnad och 02=Spårväxel.
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Operatörerna i analysgruppen har gjort matchning  
till egen händelserapportering med LUPP-data. Opera-
törernas egna data och LUPP-data har en överensstäm-
melse mellan 60–100 procent. Dock krävs en ökad vilja 
från respektive organisation att redovisa matchningen för 
andra så att effektområdet kan få fram störningstimmar 
för olika typer av järnvägsfordon. 

Öka kunskapen om hur fel uppstår  
och samverka kring det
Stort fokus ligger på att få bättre kunskap om förekomster 
av fel och rotorsakerna till dessa. Samverkan sker med 
främst effektområdet infrastruktur för att utröna gemen-
samma förseningsorsaker kopplade till interaktionen 
mellan fast och rörlig infrastruktur, det vill säga spår och 
hjul samt kontaktledning och strömavtagare. Vi arbetar 
med att ta fram ett systematiskt arbetssätt för att hitta 
signalfel och ATC-fel, och snabbare hitta om felet är i 
infrastrukturen eller på fordonet. Vi arbetar också för att 
förbättra dialogen mellan aktörerna.

Uppnådda effekter 
Under basåret 2013 orsakade fordonsfel drygt 13 000 
störningstimmar, varav knappt hälften utgjordes av 
följdeffekter (att ett tåg orsakat förseningar för andra 
tåg). Därefter har utvecklingen varit positiv under 2014 
och 2015. År 2014 minskade timmarna till 12 450 för 
att ytterligare minska under 2015 till 11 420 timmar. 
Utvecklingen under 2016 var dock negativ. Främst är 
det problem i samband med vinterklimat som skapat 
störningar utifrån fordonsfel. Utfallet hamnade på  
13 511 timmar. 2017 har inneburit en förbättring jämfört 
med året innan. Resultatet för 2017 var 11 916 störnings-
timmar, en förbättring med 1594 timmar. Till viss del var 
förbättringen en effekt av vädret och till viss del förbätt-
rade underhållsrutiner i samband med att nya avtal trätt i 
kraft inom flera stora trafikområden inom samhälls- 
organiserad tågtrafik.

Under 2016 övergick ett flertal av de större avtalen för 
upphandlad resandetågstrafik till nya tågoperatörer. Det 
finns vissa indikationer på att dessa avtalsövergångar 
bidragit till bristande fordonsunderhåll. 

4.4 Från utland
Beskrivning och omfattning
Effektområdet från utland omfattar försenade tåg från  
utlandet. Av de sex svenska gränsövergångarna har 
hittills Öresundsbron prioriterats, eftersom den står för 
cirka 50 procent av de totala störningstimmarna för 
internationella godståg. Från utland är sedan öppningen 
av Scandinavian Mediterranean Freight Corridor 3 
(ScanMed RFC3) i oktober 2015 en del av godskorridor-

arbetet. Inom ScanMed RFC 3 finns en arbetsgrupp, 
Regional Working Group North (WG North), som består 
av representanter från infrastrukturhållare från Tyskland, 
Danmark och Sverige samt tågoperatörer som trafikerar 
sträckan. Gruppen som för närvarande leds av Trafikverket 
träffas fyra gånger per år och rapporterar från och med 
2018 direkt till ledningen för godskorridoren.

Genomförda åtgärder 
Sedan 2015 har en väl utvecklad samverkan etablerats 
mellan de nationella trafikledningarna i Tyskland,  
Sverige och Danmark, där man har löpande veckomöten. 
Ordförandeskapet växlar mellan de tre länderna. En rad 
kunskapshöjande aktiviteter har genomförts för att stärka 
och öka förståelsen för de olika system och utmaningar 
som finns inom korridoren. Man genomför i korridoren 
årligen strategimöten med tågoperatörer, terminaler  
och transportköpare. 

Uppnådda effekter 
Under basåret 2013 stod effektområde från utland för 
7 583 störningstimmar. År 2014 ökade timmarna till 8 
700 för att återigen öka till 9 266 timmar under 2015. År 
2016 minskade störningstimmarna till 7 811, vilket är i 
paritet med förseningstimmarna basåret 2013. År 2017 
ökade dock antalet störningstimmar till 9737 timmar. 
Ökningen av antalet störningstimmar 2017 finner man 
under perioden september–november. Tyskland drabbades 
då av flera stormar vilket skapade problem i trafiken med 
avstängningar i trafiken. 

Målet är fortsatt att reducera antalet störningstimmar 
till år 2020, till maximalt 4 500 timmar. För att minska 
antalet störningstimmar behöver avgångspunktligheten 
från Tyskland förbättras, eftersom sambandet mellan 
avgångs- och ankomstpunktlighet är starkt. Utöver det 
krävs att störningshanteringen vid större händelser som 
olyckor och stormar förbättras.
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Figur 16. Störningstimmar totalt för effektområdet från  
utland åren 2013–2017 i relation till mål 2020.
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Godstågen står för cirka 85 procent av störningstim-
marna orsakade av från utland, och resandetågen för  
15 procent.

För resandetågen har antalet störningstimmar för  
sent från utland ökat från 999 timmar år 2013 till  
2 308 timmar år 2016. Under 2017 minskade de till  
1 521 timmar. Minskningen kan till stor del förklaras 
med att id-kontrollerna vid Öresundsbron har effekti-
viserats. För godstågen, som effektområdet hittills har 
fokuserat på, har störningstimmarna under samma period 
ökat från 5 502 timmar till 7 531. 

Under 2017 fick den regionala gruppen i norra delen  
av ScanMed-korridoren ett uppdrag att se över och 
säkerställa att trafikledningen har rutiner för att tillsam-
mans med tågoperatörerna hantera trafik i störda lägen 
och att i korridoren arbeta för att förbättra avgångs-  
och ankomstpunktligheten.

4.5 Banarbete
Beskrivning och omfattning
Ett banarbete är en inbokad tid i spåret för åtgärder i 
anläggningen. Fokus är att minska oplanerade störningar 
från banarbeten genom att rätt förutsättningar för arbetet 
används och att trafiken anpassas och körs på rätt sätt. Det 
är också viktigt att förberedelser för banarbetet sker i tät 
dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Målet är att 
till år 2020 reducera antalet störningstimmar orsakade av 
banarbeten med cirka 70 procent jämfört med antalet stör-
ningstimmar basåret 2013, som var drygt 5 000 timmar.

Varje år genomförs cirka 20 000 banarbeten. Huvuddelen 
av dessa är korta tider för mindre underhållsåtgärder som 
planeras in relativt kort tid före genomförandet. Cirka 
2 000 banarbeten planeras in i samband med tågplane-
processen, vilket innebär att behovet av tider ska vara 
inlämnat våren året innan och att den slutliga fördelningen 
bestäms när tågplanen fastställs i september. Cirka tjugo 
stycken är planerade större banarbeten (PSB) och de är 
med i järnvägsnätsbeskrivningen. Merparten av de större 
banarbetena sker under perioden april–september.

Genomförda åtgärder
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom 
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet  
banarbete var: 
•  utvecklade arbetssätt för banarbetsplanering i  
 ett kort perspektiv
•   förbättrad samverkan vid planering av banarbeten
•   stärkt samverkan med branschen
•   utveckling av revisionsprocessen
•   förstärkt bevakning av stamnätet
•   införande av servicefönster i tågplanen
•   mätning och uppföljning av banarbeten.

Utvecklade arbetssätt för  
banarbetsplanering i ett kort perspektiv
Arbetssätten har förnyats och innebär i huvudsak att  
alla tågpåverkande arbeten ska finnas med i den fast-
ställda tågplanen. Under pågående plan ska i huvudsak 
endast arbeten som inte påverkar tågtrafiken beviljas, 
förutom vid akuta fel eller fel som upptäcks i samband 
med besiktningar. 

Rutinerna innebär att arbeten ska detaljplaneras  
och ansökas med längre framförhållning. Arbeten som 
direktplaneras, det vill säga arbeten som tågklarerare och 
entreprenör planerar i direkt anslutning till utförandet, 
ska minimeras och ska endast tillåtas för akuta fel eller 
fel som kan avhjälpas på högst 15 minuter. Arbetssättet 
har införts i hela landet och ett fortsatt arbete kommer 
att pågå med inriktningen att fortsätta minska andelen 
direktplanerad verksamhet. Vi kan även se att andelen 
arbeten som planeras med god framförhållning i det 
korta perspektivet successivt har ökat.

Förbättrad samverkan vid planering 
av banarbeten
I samband med implementeringen av de förändrade 
arbetssätten för banarbetsplanering i det korta perspektivet, 
beslutades det i Trafikverket om en intern samverkansyta 
mellan berörda verksamhetsområden inom Trafikverket. 
Under 2017 initierades därför ett projekt som syftade 
till att etablera samverkansytan och driva arbetet med 
att implementera de förändrade arbetssätten. Arbetet 
har varit mycket framgångsrikt och har resulterat i en 
förbättrad samverkan och dialog internt, men även 
externt med våra leverantörer. Under 2018 är avsikten att 
fortsätta utveckla samverkan och dialogen samtidigt som 
vi jobbar med att utveckla hur vi kan planera in behoven 
på ett effektivare och smarta sätt.

Stärkt samverkan med branschen
Inför tågplanearbetet har samverkan med branschen 
stärkts genom tidiga dialoger mellan branschens parter, 
ungefär ett halvår före ansökan om kapacitet till tågplanen. 
Vid dessa dialoger anges förutsättningar för trafikering 
och behovet av kapacitet för arbeten. I en strategisk  
dialog med tre till fyra års framförhållning, diskuteras 
mer långsiktigt hur kapaciteten kan användas och vilka 
behov av underhåll och investering som finns.

Trafikverket har infört nya arbetssätt för att hantera 
oförutsedda förändringar som innebär påverkan på  
trafikeringen, till exempel nödvändiga hastighetsnedsätt-
ningar eller att det tillkommer medel för fler åtgärder i 
banan. Arbetssätten säkerställer att de anpassningar som 
måste göras, sker i tät dialog med järnvägsbranschen.
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Utveckling av revisionsprocessen
Tidigare införde Trafikverket revisionsmöten för att  
detaljplanera arbeten i samarbete med järnvägsföretag 
och entreprenörer, och dessa möten fortsätter att genom-
föras. Mötesformen har utvecklats för att öka framför-
hållningen, med målet att kunna leverera anpassade 
tidtabeller till berörda kunder tidigare. Mötesstrukturen 
har också renodlats för att bidra till ett ökat fokus på 
både behoven i infrastrukturen och kundernas trafikering. 
Mötena arrangeras regionalt, 4–6 gånger per år. 

Trafikverket har också etablerat ett arbetssätt som heter 
samordnad planering. Det syftar till att på ett effektivare 
och tydligare sätt hantera de komplexa och större arbetena 
som finns planerade. Arbetssättet innebär att vi tillsam-
mans med våra kunder arbetar för att ta fram en helhets-
lösning för kapacitetens nyttjande och att vi levererar nya 
tidtabeller med minst 13 veckors framförhållning.

Förstärkt bevakning av stamnätet
Under 2016 och 2017 togs ett beslut i Trafikverket om 
att etablera en operativ styrgrupp, som skulle bestå av 
ledande representanter från samtliga verksamhetsområden 
på hög nivå i Trafikverket. Syftet med den operativa styr-
gruppen är att ha fullständig proaktiv kontroll på stråkets 
leveransförutsättningar och även att kunna identifiera 
och hantera risker i ett tidigt skede. Målet är att öka 
punktligheten på stråken och minska risken för oförut-
sedda avvikelser i planerade arbeten. 

Initialt började gruppen att bevaka Västra stambanan 
och då hela sträckan från Stockholm till Göteborg  
(inklusive storstadsområdena). Under hösten 2017  
utökade gruppen bevakningen till att även innefatta  
Södra stambanan och då sträckan Stockholm till Malmö. 

Foto: Stefan Bratt 
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Kundperspektivet är beaktat utifrån gemensamma forum 
och kommunikationsinsatser samt även resenärsaktiviteter 
på de platser som är mest berörda av banarbeten.

Införande av servicefönster i tågplanen
Tio basunderhållskontrakt hade servicefönster (reserverad 
tid i spår för underhåll) i tågplanen 2017. År 2021–2022 
beräknas alla underhållskontrakt (34 stycken) innehålla 
servicefönster. Planeringen och användningen av  
servicefönster kommer att utvärderas. Trafikverket har 
avsikten att under 2018 starta ett utvecklingsarbete med 
att bland annat se över hur underhållsbehovet kan  
planeras in på ett ännu effektivare sätt i samband  
med servicefönster. 

Mätning och uppföljning av banarbeten
Trafikverket har under 2017 påbörjat mätningen av ban-
arbeten genom ett system som heter BAR.9 Mätningarna 
har i ett initialt skede haft vissa brister avseende kvalitet 
och det pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa 
kvaliteten i den statistik som är tänkt att redovisas. I nuläget 
ingår inte direktplanerade banarbeten i mätningen.

Uppnådda effekter

Anledningen till ökningen 2016 är bland annat att de 
större banarbetena genererat mer störningstimmar än för-
väntat. En anledning till den ökningen är att tåg inte har 
kunnat köras som planerat i samband med banarbetena. 

Åtgärderna tidig dialog, förstärkt samverkan och 
bevakning av stamnätet samt löpande revisionsmöten 
bedöms ha gett en stärkt samverkan i branschen och en 
förbättrad samplanering av banarbeten och trafik. Sam-
verkan har också möjliggjort en bättre framförhållning, 
och förståelsen mellan parterna har förbättrats.

Kommunikationsinsatserna till resenärer på Västra 
stambanan har gett en positiv respons och bidragit till för-
ståelsen för de planerade störningarna och nödvändigheten 
av att anläggningen behöver underhållas regelbundet.

4.6 Obehöriga i spår
Beskrivning och omfattning
Effektområdet obehöriga i spår innefattar personpåkör-
ningar och förseningar orsakade av obehöriga i spår, 
så kallat spårspring. Även sabotage och förseningar på 
grund av insatser från polis och räddningstjänst räknas in i 
effektområdet. I effektområdet inkluderas orsakskoderna:
• okänt (OMÄ)
• påkörd person (OMÄ 01) 
• obehöriga i spåret (OMÄ 02)
• sabotage/hot (OMÄ 04). 
Konsekvensen av att obehöriga finns i spårområdet är 
att trafiken stoppas helt eller att tågen får passera med 
mycket låg hastighet. Det skapar stora förseningar i tåg-
trafiken som drabbar resenärer dagligen. En annan effekt 
är de stora arbetsmiljöproblem som uppstår för lokförarna. 
Att vara med om dessa incidenter är traumatiskt och ett 
stort arbetsmiljöproblem för en hel yrkeskår.

Fokus under 2017 har varit att ta fram åtgärder för 
att sänka störningstimmarna för spårspring (kod OMÄ 
02) eftersom det är det område som fortfarande har en 
negativ trend. Effektområdet förstärktes med en deltids-
anställd projektledare.

Genomförda åtgärder 
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom-
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet 
obehöriga i spår var: 
• uppförande av stängsel och kameraövervakning
• handlingsplaner för hotspot Stockholm
• test av pyramidmattor
• hantering av obehöriga i spår
• satsning på kommunikation.

Uppförande av stängsel  
och kameraövervakning
Trafikverkets satsning på att sätta upp kameror och 
stängsel är i första hand till för att förhindra olyckor. 
Under 2017 sattes det upp 33 kameror och 90 kilometer 
stängsel. Statistiken över antalet döda inom järnvägs- 
trafiken visar en minskning från 81 personer år 2016 till  
64 personer år 2017.

Handlingsplaner för hotspot Stockholm 
Effektområdet har samverkat med trafikledningen i 
Stockholm för att ta fram handlingsplaner (och sedan  
åtgärder) för att få bukt med störningstimmar som  
orsakas av spårspring (OMÄ02). 

9BAR innefattar ett antal orsakskoder för att följa upp banarbeten som behandlar exempelvis avvikelse för tid och inställelse. 
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Figur 17. Störningstimmar totalt för effektområde banarbete  
åren 2013–2017 i relation till mål 2020.
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Handlingsplaner för driftplatserna Järna, Upplands 
Väsby och Årstaberg har tagits fram. De valdes ut utifrån 
sin spårspringsstatistik och utformning. Med hjälp av 
djupdykning i statistik, enkäter till förare och platsbesök 
har handlingsplanerna tagits fram och presenterats i en 
rapport den 31 januari i år. Rapporten överlämnades till 
Driftsforum Stockholm, som sedan får fatta beslut om de 
föreslagna åtgärderna. 

Test av pyramidmattor
Trafikverket har påbörjat försök på sex platser med så 
kallade pyramidmattor, för att förhindra spårspring. 
Pyramidmattorna är svåra att gå på, i och med att de är 
täckta av 15–20 cm höga gummipyramider. Genom att 
lägga mattorna längs spåren hindras människor från att 
gena över järnvägen. 

Gummimattornas unika pyramidformer är gjorda  
av återvunnet gummi och är både fysiskt och visuellt  
avskräckande för fotgängare. Metoden används på  
platser där människor behöver hindras från att gå i  
järnvägsspår och har med framgång använts i flera länder 
i Europa. Tester i Belgien har visat att problemet med 
obehöriga i spår minskade med 98 procent med hjälp 
av mattorna. Försöket i Sverige handlar framför allt hur 
mattorna fungerar i nordiska vinterförhållanden. 

Hantering av obehöriga i spår
Effektområdet genomförde under 2017 en workshop 
med fokus på att se över Trafikverkets arbetssätt för att 
hantera obehöriga i spår. Exempel på frågor som belystes 
i workshopen var: 
• Vilka frågor bör Trafikverkets tågklarerare ställa till  
 förarna för att ta reda på vilken typ av obehöriga i  
 spår det rör sig om?
• Vilka frågor bör Trafikverkets tågklarerare ställa till  
 förarna för att kunna vidta rätt åtgärder så snabbt  
 som möjligt? 
• Hur kan vi snabbare precisera den exakta platsen  
 för händelsen?
• Vilken typ av händelse behöver vilken typ av åtgärd? 

En arbetsgrupp har satts samman för att jobba vidare 
med dessa frågor under 2018. 

Satsning på kommunikation
Under kvartal 1 2017 gick Trafikverket i samverkan 
med branschen ut med informationskampanjen Sluta 
genast gena, för att uppmärksamma allmänheten på det 
stora problemet med att människor genar över spåren. 
Affischer och klistermärken sattes upp på stora stationer 
samt ombord på SJ:s och MTR:s tåg. Mätningarna visade 
att kampanjen uppmärksammades, men det har inte  
kunnat påvisas någon direkt effekt i form av färre  

obehöriga i spår. Det är dock nödvändigt att vi gör 
problemet med obehöriga i spår så synligt som möjligt. 
Under 2018 kommer en handlingsplan för kommunikation 
därför att tas fram och implementeras. 

Uppnådda effekter
Obehöriga i spår är det effektområde som haft starkast 
negativ utveckling sedan 2013. Basåret 2013 stod effek-
tområdet för 2 681 störningstimmar. År 2014 ökade stör-
ningstimmarna för hela effektområdet till 3 937, för att 
återigen öka under 2015 till 5 154 timmar. År 2016 fort-
satte störningstimmarna att öka till 5 797. Utfallet 2017 
blev 5 346, viket är en stagnation. Målet är att reducera 
antalet störningstimmar för hela effektområdet till 1 500 
timmar år 2020. Med hela effektområdet menas samtliga 
OMÄ-koder förutom koden polis/sjukdom (OMÄ 03). 

Den orsakskod som haft störst negativ utveckling inom 
effektområdet är OMÄ 02 (människa – obehöriga i spår) 
som ökat enligt nedan:

Störningstimmar för obehöriga i spår  
(orsakskod OMÄ 02):
2013 907 timmar = 2,5 timmar/dag
2014 1 642 timmar = 4,5 timmar/dag
2015 2 272 timmar = 6,2 timmar/dag
2016 2 452 timmar = 6,7 timmar/dag
2017 2 601 timmar = 7,1 timmar/dag

Vi har identifierat de platser där obehöriga i spåret 
orsakat mest störningstimmar. Vi har däremot inte 
funnit orsaken till varför störningstimmarna på grund 
av obehöriga i spår ökar. Dessa analyser kommer vi att 
arbeta vidare med inom TTT under 2018. Vi har dock 
indikationer på att det blir svårt att kategorisera vilka 
som genar över spåren. Det verkar vara alla kategorier 
av människor. 
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Figur 18. Störningstimmar totalt för effektområdet obehöriga  
i spår åren 2013–2017 i relation till målet 2020.
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4.7 Trafik- och resursplanering
Beskrivning och omfattning
Effektområdet trafik- och resursplanering omfattar de tre 
planeringsdelarna tidtabellsläggning av tåg och banar-
beten, fordonsplanering och personalplanering. Målet är 
att gemensamt i branschen identifiera förbättringsmöjlig-
heter för processer, arbetssätt och metoder och i förläng-
ningen att minska antalet störningstimmar orsakade av 
bristande planering. 

Genomförda åtgärder 
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som   
genomfördes eller påbörjades under 2017 inom   
effektområdet trafik- och resursplanering var: 
•   operativa riktlinjer
•   uppföljning av nya konstruktionsregler Värmlandsbanan
•   nya konstruktionsregler för dubbelspåret på 
 Södra stambanan
•   mindre störningar i resandetågstrafiken (MIST)
•   utökat samarbete med effektområde  
 operativ trafikering 
•   kommunikation av operativa riktlinjer
•   gemensamt ramverk för utvärdering av störningar
•   översikt över hastighetsnedsättningar och banarbeten.

Operativa riktlinjer
Två pilotprojekt genomfördes under 2017. Det första 
pilotprojektet gjordes på sträckan Katrineholm – Nässjö 
under maj. Under hösten genomfördes ett sista pilotprojekt 
på hela stråket Södra stambanan, från Katrineholm 
till Malmö. 

Syftet med pilotprojekten är att ge trafikledaren bättre 
förutsättningar i sitt operativa arbete och mer stöd för 
sina beslut, genom en mer komplett överlämning från 
Trafikverkets verksamhetsområde Planering. Planering 
lämnade i piloten förslag på lösningar och prioriteringar 
av tåg vid kritiska punkter längs sträckan. Utvärderingen 
av första piloten visade att punktligheten förbättrades de 
gånger de operativa riktlinjerna användes. Höstens pilot 
visar på samma positiva resultat.

Uppföljning av nya konstruktionsregler  
Värmlandsbanan
Till arbetet med tågplan T17 infördes nya konstruk-
tionsregler på Värmlandsbanan, för att få bukt med den 
dåliga punktligheten. Nu har det gjorts en uppföljning av 
både konstruktionen och trafiken på Värmlandsbanan. 
Den visar att punktligheten på Värmlandsbanan har ökat 
markant från T16 till T17, för alla tågslag.

I tågplan 2017 är punktligheten på Värmlandsbanan 
totalt 86,6 procent. Året innan var den 77,8 procent. 
Snabbtågens punktlighet ökade mest och hamnade på 
78,7 procent (55,4 procent året innan).

Genom de nya konstruktionsreglerna har kvaliteten på 
Värmlandsbanan ökat betydligt. Det har lett till något 
ökade planerade gångtider, men något minskade faktiska 
gångtider, inklusive störningar. Nästa steg är att säkra 
den kvalitet vi uppnått, verka för att reglerna tillämpas 
på det sätt som är bäst för helheten, och jobba för vidare 
förbättringar. Det är viktigt med ett fortsatt bra samarbete 
mellan verksamhetsområdena Planering och Trafikledning 
samt med motsvarande funktioner inom Bane NOR,  
eftersom en betydande del av trafiken på Värmlands- 
banan är gränsöverskridande.

Nya konstruktionsregler för  
dubbelspåret på Södra stambanan
Vi har analyserat tågplan 2017 för att identifiera brister i 
tidtabellerna. Syftet med analysen är att ta fram förslag 
på nya konstruktionsregler att tillämpa i tågplan 2019. 
Utifrån denna analys är förslaget att Södra stambanan 
blir det första banan att analysera, eftersom den är ett av 
TTT:s prioriterade stråk med relativt stor störnings- 
problematik och en stor trafikvolym. Arbetet kommer  
att redovisas vid Tidig dialog T19 under januari 2018.

Mindre störningar i  
resandetågstrafiken (MIST)
MIST är ett forskningsprojekt på Lunds universitet. 
Syftet med projektet är att kvantifiera mindre störningarna 
och ge en begriplig bild över var och när störningar eller 
förseningar uppstår, samt ge förslag på verktyg för att 
optimera trafikplaneringen för att minimera mindre stör-
ningar. På lång sikt är ambitionen att projektet ska leda 
till en ökad punktlighet och precision i tågtrafiken, en 
mer robust tågplan, och ett högre kapacitetsutnyttjande. 
På kort sikt kommer forskningen att få effekter som 
underlag för dialog mellan aktörer. Mer detaljerad  
beskrivning finns i avsnittet om forskning och innovation.

Utökat samarbete med effektområdet  
operativ trafikering 
Sedan augusti 2017 har effektområdet trafik- och resurs-
planering haft gemensamma möten med effektområdet 
operativ trafikering. Denna konsolidering har tagit emot 
positivt av samtliga deltagare, eftersom det ger möjlighet 
att bättre attackera rotorsakerna till förseningarna som ofta 
spänner flera effektområden. 

Ett konsoliderat forum innebär dock väldigt många 
deltagare på mötena, vilket kan sakta ned arbetsgången. 
Effektområdet har därför format mindre arbetsgrupper 
med deltagare både från tågoperatörer och Trafikverket 
som har kunnat driva arbetet med åtgärderna på ett mer 
koncentrerat sätt. Under 2018 kommer arbetsformen  
utvärderas och efter behov anpassas för att vara så  
produktiv som möjligt. 
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Under året har flera talare bjudits in för att informera om 
projekt och initiativ som berör effektområdena, bland  
annat från Trafikverksprojektet Marknadsanpassad 
kapacitet, TAF/TAP 10, projektet Operativa riktlinjer 
och Green Cargos kvalitetsarbete. Följande aktiviteter 
genomförs gemensamt för effektområden trafik- och 
resursplanering och operativ trafikering.

Kommunikation av operativa riktlinjer
Syftet är att öka förståelsen för operativa riktlinjer  
för trafikledare och lokförare och motiven bakom 
denna riktlinje.

Gemensamt ramverk för  
utvärdering av störningar
Åtgärden går ut på att bestämma en gemensam definition 
av störningar, inklusive gemensamma kriterier för när en 
utvärdering ska tillsättas. Syftet är att möjliggöra en bättre 
spridning av kunskap om hur störningar bäst hanteras.

Syftet är också att skapa ett ramverk för uppföljning av 
störningar, samt rulla ut definitionerna och ramverket så 
att samma tillämpas över hela Sverige. Processen är fram-
tagen och kommer att kommuniceras under 2018. 

Översikt över hastighetsnedsättningar  
och banarbeten 
Syftet med åtgärden är att skapa en gemensam bild över 
vilka nedsättningar som finns. Detta görs genom att först 
producera en översikt över alla nedsättningar och sedan 
prioritera åtgärder utifrån det trafikala behovet. En priori-
terad lista skickas sedan vidare VO Underhåll för åtgärd.

Uppnådda effekter
Under basåret 2013 utgjorde effektområdet 5 186 störnings-
timmar, för att sedan öka något till 5 917 timmar 2014, och 
ytterligare öka under 2015 till 6 560 timmar. År 2016 vände 
den negativa trenden och utfallet landade på 4 399 timmar, 
vilket är en reducering med över 2 000 timmar jämfört med 
föregående år. År 2017 reducerades störningstimmarna 
ytterligare, till 4 000 timmar. Målet är att antalet störnings-
timmar maximalt ska vara 3 800 år 2020.

 

Att bedöma trafikplaneringens och tidtabellernas påver-
kan på punktligheten är komplext, och det gäller också 
vilka effekter bristande fordons- och personalplanering 
har på punktligheten. Trafik- och produktionsplaneringen 
är en förutsättning för att anläggningen ska kunna nyttjas 
av trafik och banarbeten. En tidtabell kan vara välplanerad 
och realistisk utifrån rådande förutsättningar, men när en 
eller flera oväntade störningar inträffar kan tidtabellen 
snabbt bli orealistisk. Robustheten i tidtabellen beräknas 
bland annat utifrån den reservtid (bufferttid) som lagts in 
i tidtabellen mellan två tåg för att minska risken att små 
förseningar sprids mellan tågen. Tillägg på gångtid och 
glesare mellan tågen kan ge positiva effekter på punkt-
ligheten, men är negativt utifrån ett optimerings- och 
kapacitetshänseende. 

Den största reduceringen av störningstimmar inom 
effektområdet trafik- och resursplanering står orsaks- 
koderna som är kopplade till järnvägsföretagens  
personal för. Ingen av orsakskoderna som är kopplade 
till fordonsplaneringen (avvikande sammansättning) har 
minskat nämnvärt. Den största reduceringen av antalet 
störningstimmar var kopplad till orsakskoden stationär 
personal saknas, och det var främst följdeffekterna av 
detta som minskade kraftigt (en minskning med cirka  
1 500 timmar). 

Den näst största reduceringen av störningstimmar var 
kopplade till orsakskoden om förarpersonal. Även här 
låg merparten av timmarna i minskade följdeffekter. 
Orsakskoderna ”förarpersonal rast” och ”misstänkt fel i 
körplan” minskade med cirka 200 timmar vardera, och i 
båda fallen låg reduceringen i rotorsaken. Bedömningen 
är att enskilda järnvägsföretags förbättringsarbete med 
sin personalplanering och hantering kan ha haft en positiv 
påverkan på reduceringen av störningstimmar under 2017. 

Pilotprojektet om operativa riktlinjer visade på positiva 
effekter vid mindre förseningar på utpekade kritiska 
punkter längs stråket Södra stambanan. Vid utebliven 
prioritering blir det en försämrad punktlighet, främst 
för långdistanstrafiken. Under januari 2018 kommer en 
slutrapport att färdigställas. Därefter tas eventuellt beslut 
om huruvida projektets resultat ska införas i linjeverk-
samheten permanent, i samband med överlämningen av 
den årliga tågplanen. 

Sedan införandet och tillämpningen av de nya kon-
struktionsreglerna för Värmlandsbanan har punktligheten 
kraftigt förbättrats. Tidtabellsförändringarna infördes 
vecka 50, i och med tidtabellsskiftet. Resultatet för januari 
vecka 1–4 visar förbättrad punktlighet till slutstation på 
stråket samt förbättrad kanalprecision. 

Punktligheten för resandetågen ökade från cirka  
76 procent till cirka 92 procent under perioden vecka  
50 2016–vecka 5 2017, och godstågens punktlighet ökade 
från cirka 64 procent till cirka 82 procent under samma 
veckor, jämfört med samma tidsperiod föregående tågplan. Figur 19. Störningstimmar totalt för effektområdet trafik- och 

resursplanering åren 2013–2017 i relation till mål 2020
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10TAF och TAP är ett europeiskt arbetssätt med för att harmonisera processer och standardisera informationsutbyte på järnvägen.  
Syftet är att det ska vara enklare att köra järnväg både inom och utanför landsgränser.

Fjärrtågklarerarna har reagerat positivt på förändringarna 
och menar att deras arbetssituation har förbättrats. Det 
är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser kring om 
det enbart är konstruktionsreglerna eller om det finns 
ytterligare faktorer som förklarar den förbättrade punkt-
ligheten. En fördjupad analys och uppföljning kommer 
att genomföras under våren 2018. 

4.8 Operativ trafikering
Beskrivning
Effektområdet operativ trafikering hanterar främst  
Trafikverkets trafikledningsverksamhet och omfattar 
styrning och hantering i det operativa rummet. Arbetet  
syftar till att minska förekomsten av faktorer som påver-
kar punktligheten negativt. Det innefattar bland annat att 
förbättra hanteringen av primära störningar och priori-
teringen av tåg för att minska förseningsspridningar, testa 

och implementera olika typer av beslutsstöd och  
styrmedel samt förbättra kommunikationen mellan  
Trafikverkets och järnvägsföretagens trafikledning, 
trafikplanering, lokförare och underhållsentreprenörer. 
Målet är att gemensamt i branschen identifiera förbätt-
ringsmöjligheter för processer, arbetssätt och metoder 
och i förlängningen att reducera störningar orsakade  
av trafikledning. 

Under året har även ett arbete påbörjats för att utforska 
alternativa sätt att följa upp effekterna av de åtgärder som 
utförs. Syftet är att se om det går att mäta effekterna av 
åtgärderna med mer konkreta mått. Arbetet med alternativ 
uppföljning fortsätter och resultatet väntas under 2018. 

Under året har samarbetet mellan operatörerna och  
Trafikverket i effektområdet utökats genom att fler med-
lemmar tillkommit in i effektområdets arbetsgrupp. Arbetet 
med generering och uppföljning av åtgärder har antagit en 
mer proaktiv form. Effektområdet har format mindre  

Foto: M
ichael Erhardsson
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Figur 20. Störningstimmar totalt för effektområde operativ  
trafikering åren 2013–2017 i relation till målet 2020.

Operativ trafikering

arbetsgrupper med deltagare både från tågoperatörer 
och Trafikverket som har kunnat driva arbetet på ett mer 
koncentrerat sätt. Sedan augusti har effektområdet haft 
gemensamma möten med effektområdet trafik- och resurs-
planering, och med start januari 2018 har även effektområdet 
banarbeten sina möten på samma tid och plats. Denna 
konsolidering har emottagits positivt av samtliga deltagare, 
då det ger möjlighet att bättre attackera rotorsakerna till 
förseningarna som ofta spänner över flera effektområden. 
Sammanslagningen innebär dock många fler deltagare på 
mötena, vilket riskerar att sakta ner arbetsgången. Under 
2018 kommer arbetsformen utvärderas och efter behov 
anpassas för att produktiviteten ska maximeras. 

Effektområdet operativ trafikering har också under året 
bjudit in flera talare in för att informera om projekt och 
initiativ som berör effektområden, bland annat från  
Trafikverksprojektet Marknadsanpassad kapacitet, TAF/
TAP, tjänsten tågläge, projektet Operativa riktlinjer samt 
Green Cargos kvalitetsarbete.

Genomförda åtgärder 
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom 
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet  
operativ trafikering var: 
•   kommunikation av operativa riktlinjer
•   utredning av trafikledningens tågprioritering 
•   gemensamt ramverk för utvärdering av störningar 
•   översikt över hastighetsnedsättningar och banarbeten.

 Merparten av åtgärderna förväntas ge resultat under 2018. 

Kommunikation av operativa riktlinjer
Syftet är att öka förståelsen för operativa riktlinjer för trafik-
ledare och lokförare och motiven bakom denna riktlinje.

Utredning av trafikledningens  
tågprioritering 
Ett arbete har genomförts för att utreda hur priorite-
ringar av tåg slår mot den totala rättidigheten – leder 
prioriteringar till något positivt eller till något negativt 

totalt sett? Bakgrunden är att prioritering slår negativt 
på effektområdet operativ trafikerings siffror i lägesrap-
porten och utgör den största enskilda störningskoden. 
Frågan är om detta är rättvisande. En erfaren tågklarerare 
kan prioritera så att punktligheten totalt sett ökar, men 
konsekvensen av prioriteringen ger utslag i orsakskoden 
DPR, där störningstiden registreras. En studie har därför 
tillsatts för att utreda hur prioriteringar slår. Det har 
därför beslutats att exkludera DPR-koderna från TTT- 
redovisningen. Det kommer också att göras justeringar 
av historisk statistik från och med 2013 för att kunna 
följa trenderna även för detta effektområde.

Gemensamt ramverk för utvärdering  
av störningar
Åtgärden går ut på att ta fram en gemensam definition av 
störningar, och gemensamma kriterier för när en utvärdering 
ska tillsättas. Syftet är att möjliggöra en bättre spridning 
av kunskap om hur störningar bäst ska hanteras.

Syftet är att skapa ett ramverk för uppföljning av stör-
ningar, samt rulla ut definitionerna och ramverket så att 
samma tillämpas över hela Sverige. Processen är framtagen 
och kommer att kommuniceras under 2018.

Översikt över hastighetsnedsättningar  
och banarbeten
Syftet med åtgärden är att skapa en gemensam bild över 
vilka nedsättningar som finns. Detta görs genom att först 
producera en översikt över alla nedsättningar och sedan 
prioritera åtgärder utifrån det trafikala behovet. En priori-
terad lista skickas sedan vidare VO Underhåll för åtgärd.

Uppnådda effekter 
Att värdera operativ trafikerings påverkan på punktligheten 
är komplext, likaså vilka effekter bristande trafikledning 
har på punktligheten. Trafikledning är en förutsättning 
för att anläggningen ska kunna nyttjas av trafik och 
banarbeten. Trafikledning orsakar i regel inga primära 
störningar, men det är en viktig funktion för att minska 
spridningen av störningar och följdförseningar.

Målsättningen för effektområdet operativ trafikering är 
att antalet störningstimmar ska vara maximalt 2 800 timmar 
år 2020. Utfallet för 2017 visade på en ökning av stör-
ningstimmar med 39 procent jämfört med tidigare år, från 
4 161 till 5 797 timmar. Orsaken tros till stor del bero på att 
användningen av störningskoder som faller inom effekt-
området operativ trafikering har ökat i situationer där koder 
från andra effektområden tidigare använts. 
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Nedanstående graf exemplifierar detta: störningar  
klassificerade som ”driftledning prioriterar” (som ingår i 
effektområdet operativ trafikering) ökade, samtidigt som 
koden ”följdorsak tågföring” (som ingår i ett annat effek-
tområde) minskade ungefär lika mycket. Omväxlingen 
skedde efter en utbildning i användning av felkoder hade 
hållits för ett stort antal tågklarerare över Sverige.  
Andra faktorer kan dock ha haft påverkan, exempelvis 
kvalitetsavgifter med mera.

Vidare kommer implementering av åtgärden operativa 
riktlinjer att påverka effektområdets siffor. Operati-
va riktlinjer ger trafikledare riktlinjer för prioritering 
av tåg vid förseningar. Applicering av dem förbättrar 
punktligheten i trafiken som helhet, men samtidigt ökar 
antalet störningstimmar som kopplas till störningskoden 
driftledning prioriterar, vilket kommer höja störnings-
timmarna inom effektområdet operativ trafikering.

4.9 Trafikinformation och  
hantering i stört läge
Området handlar om information och hantering vid  
störningar i järnvägstrafiken. Arbetet ska leda till snabb 
och korrekt information till resenärerna. Vidare ska 
hanteringen av resenärer i störda lägen förbättras, till 
exempel genom att erbjuda alternativa resvägar till slut-
destination och god service. Som kund ska du känna att 
järnvägsbranschen bryr sig om dig i störningssituationer. 

Genomförda åtgärder 
De förbättrings- och utvecklingsåtgärder som genom-
fördes eller påbörjades under 2017 inom effektområdet 
trafikinformation och hantering i stört läge var:
• säkrare prognoser
• analyser av kundmätningarna
• tankesmedja om hantering av störningar.

Säkrare prognoser
Arbete med att bygga upp en erfarenhetsbank har visat 
sig vara svårhanterat. Arbetssättet med tidigast trafikstart 
införs våren 2018 i hela landet. Det innebär att om någon 
av följande händelser inträffar:
• plankorsningsolycka
• riven kontaktledning
• personpåkörning. 

Figur 21. Rapporterad störningstid i minuter.
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tillämpar Trafikverket tidigast trafikstart. Det gör man 
genom att tillsammans med operatörer och andra invol-
verade bestämma en tid då trafiken tidigast sätts igång. 
Om händelsen är åtgärdad innan utlovad tid är det ändå 
den överenskomna tiden som gäller. Det ger incitament 
att sätta så exakta prognoser som möjligt, grundat på ti-
digare erfarenheter, och att ständigt lära sig att bli bättre 
på att sätta prognoser. 

TTT har arbetat med en erfarenhetsbank för några 
händelser som järnvägsföretagen ansvarar för, men det 
har varit svårt att nå användbara resultat på grund av 
avsaknad av tillförlitlig data.

Analyser av kundmätningarna
Den grupp inom TTT som har arbetat med att ställa sam-
man enkäten som Trafikverket har genomfört, beslutade 
att inte träffas längre som en enskild grupp. Beslutet togs 
eftersom Trafikverket har kommit igång med att göra en 
analys av tertialutfallet som övriga branschen tar del av 

och verifierar med egna mätningar. Deltagarna i analys-
gruppen erbjuds istället att delta i effektområdesmötena. 

Tankesmedja – hantering av störningar
Den 22 november genomfördes en tankesmedja där 
effektområdet gick igenom hanteringen av olika stör-
ningshändelser, i syfte att få samsyn av händelserna, 
hitta förbättringsmöjligheter och ta fram handlingspla-
ner. Medverkade gjorde medarbetare från olika aktörer i 
järnvägsbranschen som till vardags jobbar med trafikin-
formation och hantering av störda lägen. Tankesmedjan 
identifierade ett antal områden som behöver fördjupas 
ytterligare. 

I februari 2018 kommer en uppföljningsworkshop att 
genomföras där effektområdet ska fördjupa arbetet med 
störningsplaner. En workshop med fokus på kommunika-
tion av orsakskoder är planerad till januari 2018.

Foto: viktorcap@
gm

ail.com
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Uppnådda effekter 
Målet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda eller 
neutralt inställda till trafikinformationen och övrig hante-
ring i stört läge år 2020. Den totala kundnöjdheten med 
trafikinformation har varit stabil, med undantag för några 
få dalar och toppar. En förklaring till att kundnöjdheten 
sjönk under tertial 2 år 2015 är att det fanns brister i sam-
band med bytet av ansvarig aktör för utrop och skyltning 
på stationer och plattformar för pendeltågen i Stockholm. 
Mätningen som gav det låga värdet under tertial 2 år 2017 
sammanföll med stora trafikstörningar med bristfällig 
information och hantering av resenärer. 

Utfall per kvartal och år redovisas i diagrammet nedan.
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Figur 22: Andel resenärer som är nöjda eller neutralt inställda med trafikinformation i stört läge.

I effektområdets handlingsplan är det några få, stora 
och tongivande områden som är helt avgörande för att 
kunderna ska bli nöjdare. Det första är prognoshantering 
– kunderna efterfrågar pålitliga prognoser som de kan 
använda för sitt agerande. Det andra är en digitaliserad 
process för trafikinformation, vilket är ett måste för att få 
en tillräckligt snabb och likriktad information. Det tredje 
är information om och hantering av ersättningstrafik, 
framför allt på stationer med stora resenärsströmmar. 

Utfallet av kundnöjdhetsmätningen har ett starkt sam-
band med utfallet för punktlighet, så de förändringar vi 
ser i utfallet för kundnöjdheten beror till stor del på det. 
Aktörerna i branschen förbättrar hela tiden tillvägagång- 
sättet att ge trafikinformation till kunderna via webb- 
platser och appar, vilket också påverkar utfallet. För att  
markant öka kundnöjdheten krävs dock att en digitaliserad 
process utvecklas, för att kunna genomföra säkrare och 
snabbare prognoser som omvandlas till pålitlig informa-
tion till den enskilda kunden. 

Under 2017 genomfördes en workshop där vi började 
gå igenom processen för trafikinformation och hantering 
i störda lägen med hjälp av verkliga händelser. Det 
mynnade ut i några direkta aktiviteter som planeras att 
genomföras under 2018, som till exempel en genom-
gång av hur vi benämner orsakskoder till kund för att 
en likriktad information och hur vi kan använda oss av 
störningsplaner för trafikinformation, så vi alltid har en 
plan B vid olika händelser. Samarbetet i branschen inom 
detta område har både stärkt kompetensen inom området 
– i dag vet vi mer om varför en kundnöjdhetsmätning får 
ett visst utfall – och fört med sig att vi kan koordinera 
olika aktörers aktiviteter och resurser för att få mer kraft 
i aktiviteterna. 

Total nöjdhet (stationer och ombord)
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5.1 Utvecklingsområdet förbättringskultur
Området handlar om att stärka och utveckla förbätt-
ringskulturen inom branschen. Det är viktigt för att nå 
beständiga förändringar som leder till ökad punktlighet 
och nöjdare kunder. Arbetet bedrivs för närvarande 
huvudsakligen genom initiativ utanför TTT, men en 
handlingsplan kommer att upprättas under 2018.

En översyn av affärsregler och avtal för tjänster har 
påbörjats, vilket är en viktig del av kulturen. Affärsregler 
och avtal som är utformade på ett sätt som förhindrar 
utveckling kan vara ett hinder för föreslagna förbättringar. 

Att uppmärksamma punktlighetsförbättrande insat-
ser som gett goda resultat, sprida lärande exempel och 
använda metoder som benchmarking och best-practice, är 
viktiga delar i förbättringskulturen. 

5.2 Prioriterade stråk 
Som ett komplement till arbetet inom effektområdena 
bedrivs även ett arbete med prioriterade stråk. En ansvarig 
för respektive stråk har i uppgift att ta fram en målbild, 
samla in analysunderlag, inventera och sammanställa 
pågående initiativ på stråket, ta fram behov och brister 
samt via effektområdena skapa en aktivitetsplan. 

Under 2017 har stråkansvariga utsetts för de två stråken 
Västra stambanan och Södra stambanan och arbetet med 
dessa har startats. Stråkarbetet ska rikta kraft mot ett 
avgränsat område och bidra till resultat inom stråken. 
Effektområdena ska i den mån det går rikta sina insatser 
till de prioriterade stråken, men även behålla ett nationellt 
helhetsperspektiv och arbeta långsiktigt och systematiskt 
för att nå resultat på nationell nivå. 

Målet för varje stråk är att förbättra punktligheten på 
stråket och bibehålla den. Målet mäts i antalet tåg som 
ankommer till slutstation enligt tidtabell plus fem minuter. 
På stråken kommer även punktligheten i avgångstid och 
längs efter sträckan att vara i fokus, då den är avgörande 
för kundleveransen. 

Analyserna när det gäller kanalprecisionen 11 på Västra 
och Södra stambanan är framtagna. De visar tydligt att det 
sammantagna trafiksystemet ligger på eller efter tidtabell 

när man mäter tidtabell plus noll minuter. Det gäller i än 
högre grad på delsträckor där det är hög intensitet med tåg 
och där all redundans i princip är borttagen. Analyserna 
visar också med tydlighet att långväga tåg och kortväga 
tåg bör planeras med större marginal. Det måste finnas 
utrymme för att efter mindre störningar kunna återta sin 
kanal. Det påvisar också med all tydlighet att de nod-
tillägg som tillämpas bör spridas ut mer jämnt över en 
större geografisk yta av stråket, i stället för som nu att de 
läggs vid några enstaka utvalda punkter. Det som fram-
kommit hittills kan inarbetas till del eller helhet i T19 och 
kan ge effekt på punktligheten under 2019. 

Inriktning på stråkarbetet kommer under 2018 att 
fokusera på obehöriga i spår, nedsatt hastighet utöver plan, 
planering och genomförande av banarbeten och operativ 
trafikledning, då de har stor effekt på punktligheten i stråken.

5.3 Forskning och innovation 
Forskning, innovation och kompetensutveckling är av 
stor betydelse för att nå punktlighetsmålen och förbättra 
järnvägssystemets robusthet. Det krävs djupgående 
forskning och analys av hur störningar uppstår, vad ro-
torsaken till dem är, vad de får för verkningar i systemet 
och hur de sprids. Därmed kan verksamma åtgärder 
vidtas för att minska störningar och dess effekter.

TTT samarbetar sedan flera år med branschprogram-
met KAJT (Kapacitet i järnvägstrafiken), som bedriver 
forskning inom järnvägskapacitet, trafikstyrning och 
punktlighet. KAJT är ett samarbete mellan Trafikverket, 
forskarutövare och näringsliv för att skapa långsiktighet 
och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av  
morgondagens förbättrade järnvägstrafik. TTT har vid 
möten med KAJT under året samt på KAJT:s höstsemi-
narium i november presenterat sin syn på behoven av ny 
forskning, innovation och kompetensutveckling. Nedan 
beskrivs resultat från några pågående KAJT-projekt med 
relevans för TTT.

MIST (Mindre störningar i resandetågstrafiken) är ett 
projekt som har som syfte att beskriva och kvantifiera de 
mindre störningarna i resandetågstrafiken. På lång sikt är 

5. Övriga områden i TTT

11Kanalprecision är ett mått på produktionsplanens kvalitet och fångar både tåg före sin tid, i tid och efter sin tid. Mäts vanligtvis i intervallet -2 till +3 minuter.
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ambitionen att projektet ska leda till en ökad punktlighet 
och precision i tågtrafiken, en mer robust tågplan, och ett 
högre kapacitetsutnyttjande.

Projektet har under året visat att det med ett paket av 
enbart tidtabellstekniska åtgärder bör vara möjligt att öka 
punktligheten för resandetåg med fem procentenheter, 
bland annat genom att ta bort negativa marginaler, höja 
gångtidsmarginalerna med i snitt fyra procentenheter, och 
att förskjuta marginalerna lite mer mot slutet av resan.  
Utifrån intervjuer med tidtabellsplanerare har man identi-
fierat fyra vanliga fel i tidtabellerna, som gör dem okörbara, 
och systematiskt leder till att förseningar uppstår och 
sprids. Projektet har även identifierat orsakerna till dessa 
fel, och ser tre teman: bristande stöd och verktyg,  
rollkonflikt, samt bristande inlärning. 

MIST har kvantifierat och illustrerat hur ett stort antal 
faktorer påverkar punktligheten. Enskilt störst påverkan 
har reslängden, med en linjär försämring, men man visar 
bland annat också att både varmt och kallt väder har 
negativ påverkan på punktligheten, och att dessa tilltar 
exponentiellt när temperaturerna blir mer extrema. Även 
vid relativt vanliga temperaturer leder detta till ansenliga 
punktlighetsförsämringar.

I projektet Effektiv planering av järnvägsunderhåll 
– servicefönster är målet att utveckla metoder och mate-
matiska modeller för att kunna samplanera järnvägstrafik 
och underhåll på ett sådant sätt att var och ens (negativa) 
inverkan på den andra minimeras. Specifikt studeras hur 
servicefönster, det vill säga sammanhållna tågfria tider för 
det löpande underhållet, kan planeras tillsammans med 
den önskade trafiken. 

En initial optimeringsmodell för samordnad planering 
av servicefönster och tåg har utvecklats. Modellen kan 
hantera 1–7 dagars tidshorisont med flera hundra tåg 
över ett stort nätverk. Modellen har vidareutvecklats för 
att inkludera resursbegränsningar motsvarande antalet 
arbetslag, deras lokalisering samt längsta dygnsarbetstid 
och kortaste dygnsvila. Optimeringsmodellen ger lovande 
resultat och kan lösa problem som inte kan lösas ”manuellt”. 
Trafikverket har planer på att testa modellen mot mer 
verkliga förhållanden för att förhoppningsvis gå vidare 
med implementering.

I projektet Utspridd utförs forskning inom analys, 
mätning och visualisering av störningar. Studien ska ge 
förslag på utveckling av existerande mått för spridningsef-
fekter av störningar. Delar i arbetet är tillgång och kvalitet 
i data samt mätetal och samband mellan störningar och 
punktlighet. Forskningen bidrar till kunskap om åtgärder 
för att minska spridning av störningar samt att få fram 
effektiva algoritmer för beräkning och analys.

KAJT är även aktiva i det europeiska järnvägsforsk-
ningsprogrammet Shift2Rail. Detta EU-finansierade pro-
gram syftar till att utveckla ett hållbart järnvägssystem för 

att möta framtidens behov. Trafikverket är en av grundar-
medlemmarna och har regeringens uppdrag att ansvara för 
den svenska delen av programmet. Shift2Rail har bland 
annat som mål att öka tillförlitlighet och punktlighet i 
järnvägssystemet med 50 procent.

I forskningsprojektet Shift2Rail ARCC utförs forskning 
på kapacitet och processer på bangårdar, terminaler och 
dess interaktion med järnvägsnätet. Projektets forskning 
rör digitalisering och beslutsstöd för bättre kapacitetsan-
vändning och punktlighet, samt förbättrad interaktion 
mellan infrastrukturhållaren och operatörer. Projektet har 
studerat svenska och tyska bangårdar och terminalers  
infrastruktur, tekniska verktyg, organisation och verksamhet. 
I projektet studeras automations- och optimeringsmöjlig-
heter. Projektet arbetar för närvarande med att kartlägga 
processer och svårigheter för bangårds- och linjeinteraktion.

Andra forskningscentrum inom järnväg är Järnvägs-
gruppen KTH, som täcker ett brett område och är störst, 
Järnvägstekniskt centrum vid Luleå Tekniska Universitet, 
som är inriktat mot järnvägsunderhåll och Charmec vid 
Chalmers Tekniska Högskola, som är inriktat mot järn-
vägsteknik. VTI (Statens väg- och transportforskningsin-
stitut) deltar främst inom området uppföljning av innova-
tioner och resultat.

TTT har under året aktivt deltagit i utarbetandet av en 
forsknings- och innovationsagenda för det svenska järn-
vägssystemet, som tagits fram på initiativ av Järnvägs-
branschens Samverkansforum, JBS. Agendan fastställdes 
av JBS styrelse i december 2017 och ska tjäna som 
underlag för diskussioner om hur ökad kunskap och 
kompetensutveckling ska bidra till att det svenska järn-
vägssystemet ska kunna nå högt ställda mål och möta 
framtida utmaningar. Många av de i agendan definierade 
FOI-behoven har en direkt koppling till TTT:s verksamhet 
och inriktning.
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6. De oberoende granskarnas utlåtande 

Trafikanalys och Transportstyrelsen har för fjärde året 
genomfört en oberoende granskning av arbetet inom 
Tillsammans för tåg i tid (TTT). Granskningen avser 
kvaliteten i underlag och metoder samt dess betydelse 
för redovisade slutsatser. Den utgår från föreliggande  
resultatrapport, de underlag som ställts till förfogande 
samt intervjuer med utvalda effektområdesansvariga.

Trots att det är fem år sedan arbetet med TTT initierades 
kan vi fortsatt konstatera att ytterligare ett år har passerat 
utan att målet närmat sig nämnvärt. Detta samtidigt som 
utvecklingen framstår som positiv inom flertalet av  
effektområdena genom att antalet störningstimmar minskat 
kraftigt sedan föregående år. Vi kan se att vissa lovande 
åtgärder har genomförts på effektområdesnivå, men vi har 
svårt att se sambandet mellan åtgärd och effekt.

Jämfört med tidigare år förefaller arbetet vara mer  
strukturerat. Handlingsplanerna har utvecklats,  
samarbeten mellan effektområden har stärkts samtidigt 
som samverkan med intern verksamhetsutveckling 
verkar fungera allt bättre. Även analysarbetet har fått en 
bättre struktur. Med detta sagt ger de olika effektområdena 
fortfarande ett splittrat intryck. Skillnaderna verkar vara 
stora vad gäller förutsättningar för att driva igenom 
åtgärder, engagemang och med vilken ambitionsnivå 
områdesansvariga tar sig an sina uppgifter. Tilldelning 
och användning av resurser redovisas inte och det är inte 
tydligt hur det säkerställs att planerade åtgärder omsätts i 
verkligheten. För ytterligare steg i rätt riktning förefaller 
en mer enhetlig styrning och uppföljning, samt ett ännu 
mer strukturerat arbetssätt, som nödvändigt.

Vi ser positivt på ansatsen att diskutera punktlighets- 
åtgärder horisontellt och utifrån ett stråkperspektiv.  
Dock förväntade vi oss att detta arbete skulle ha  
kommit längre. En aviserad åtgärd som ser lovande  
ut är införandet av nya konstruktionsregler.

Många tidigare granskningskommentarer är fortfarande 
applicerbara. Vi ställer oss fortfarande frågande till med 
vilken långsiktighet arbetet bedrivs. Vi saknar analys, 
reflektion och uppföljning av tidigare åtgärder, men även 
av riktning i utvecklingen. Vad hände exempelvis med 
de tidigare krafttagen för ett tydligare transportköpar- 
perspektiv? Att återkommande diskutera förändring av  
målvariabeln ger inte heller en bild av ett tydligt ledarskap.

Trots att arbetet med att förbättra punktligheten går  
långsamt framåt och att målsättningen sannolikt inte  
kommer kunna förverkligas i tid med nuvarande resurser,  
ser vi vissa framsteg. Vår samlade bedömning är att 
arbetet hittills inom TTT har skapat bättre förutsättningar, 
bland annat genom att det till viss del bidragit till en bättre 
branschsamverkan och ett medvetandegörande av frågans 
komplexitet, för att en högre punktlighet ska kunna nås 
i z aktörer behöver leva upp till avsiktsförklaringen och 
målmedvetet engagera sig ytterligare för att skapa resultat 
som kan komma transportköparna till nytta.

Jonas Bjelfvenstam,
Generaldirektör Transportstyrelsen 

Brita Saxton, 
Generaldirektör Trafikanalys  
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Avsiktsförklaring om samverkan för  
ökad punktlighet i järnvägstrafiken

Bakgrund 
Järnvägen som trafikslag är snabb, bekväm, säker och 
miljövänlig. Det ligger i Sveriges intresse att säkra och 
utveckla järnvägens konkurrenskraft, som en del i att 
skapa en långsiktig hållbar utveckling. Järnvägen måste 
dock bli mer tillförlitlig. Många resenärer och pendlare 
drabbas dagligen av förseningar. 

Järnvägsbranschen är inte nöjd med den bristande  
punktligheten. 

Punktlighet är en avgörande faktor för järnvägssystemets 
leveransförmåga och konkurrenskraft. Det är sannolikt 
också den faktor som är viktigast för förtroendet  
för järnvägstrafiken. 

Att tåg inte når sin slutstation i tid beror bland annat  
på att utbyggnaden av järnvägssystemet inte motsvarar  
den starkt ökande efterfrågan på kapacitet, i kombi- 
nation med att underhållet är eftersatt. Men det finns 
många andra, små som stora åtgärder som också kan 
förbättra punktligheten.

 Samverkan är en förutsättning för att förbättra punktlig-
heten. I det fortsatta arbetet tar vi med positiva erfaren-
heter från tidigare arbeten för att förbättra punktligheten, 
liksom erfarenheter från andra verksamheter där sam-
verkan gett goda resultat. Det är svårt att nå samhällsmål 
enbart med egen verksamhet, men genom samverkan 
ökar möjligheterna att nå uppställda mål. Med ett sys-
tematiskt arbete och gemensamma mål finns det goda 
förutsättningar att arbetet med att förbättra punktligheten 
blir framgångsrikt. 

Avsiktsförklaring
Varje aktör förbinder sig att delta aktivt i de gruppering-
ar som bildas för det systematiska punktlighetsarbetet. 
Varje aktör förbinder sig också att skriva avsiktsförkla-
ringar och genomföra åtgärder utifrån analysresultat och 
beslut samt utifrån aktörens verksamhetsinriktning och 
ansvarsområden samt att redovisa hur åtgärderna bidrar 
till att målen nås. Som undertecknande och samverkande 
aktörer avser vi att ta fram gemensamma, väl definierade 
mål och indikatorer för att förbättra punktligheten inom 
järnvägssystemet.

Vi avser även att årligen gemensamt ta fram en resul-
tatrapport och genomföra en resultatkonferens för att 
presentera hur punktligheten i järnvägstrafiken utveck-
las. Resenärerna kommer att kunna följa punktligheten 
genom att punktlighetsstatistiken förbättras och genom 
att den är mer tillgänglig och transparent. 

Samarbetet är långsiktigt och drivs gemensamt av  
parterna. Respektive aktör bär sina egna kostnader.  
Omfattningen och finansieringen av gemensamma  
arbeten beslutas av den styrgrupp och den samordnings-
grupp som har bildats för genomförandet av arbetet. 
Trafikverket åtar sig initialt att svara för ledning och 
administration av arbetet.

Avsiktsförklaringen har upprättats i sex likatydliga  
exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  

Stockholm 2013-08-30

Bilaga 1. Avsiktsförklaring 
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Bilaga 2. Organisationsbild

Infrastruktur

Avgångstid/noder

Analys och mätning

Kommunikation

Oberoende 
granskning

Fordon

Banarbete

Obehöriga i spår

Forskning och innovation

TTT styrgrupp

JBS styrelse

Trafik- och  
resursplanering

Operativ trafikering

Sent från utland

Utvecklingsområden

Södra stambanan

Västra stambanan

Trafikinfo & hantering  
i stört läge

Effektområdesportfölj Prioriterade stråk



Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har etablerats av järnvägens aktörer för att snabbare uppnå konkreta resultat i utvecklingen av järnvägen.  
Tillsammans i branschen ska vi öka järnvägens robusthet och punktlighet och optimera kapacitetsutnyttjandet för järnvägen.
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