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Nya konstruktionsregler 

Trafiken på Värmlandsbanan har sedan många år tillbaka varit mycket hårt ansträngd och 

kapaciteten är högt utnyttjad i de fastställda tågplanerna på den enkelspåriga banan. Det ger 

att robustheten inte är tillräcklig med förseningar som ett kroniskt problem. Till tågplan 

2017 (T17) togs därför nya konstruktionsregler fram för banan i syfte att förbättra 

punktligheten. För mer information om arbetet med konstruktionsreglerna se rapport 

”Omtag tilldelning Värmland” TRV 2017/127. De nya reglerna innebär främst att det inte ska 

vara möjligt att skapa en ”otillåten” körplan där de planerade gångtiderna är kortare än vad 

de är i verkligheten samt att tågen ligger för tätt i konflikt. Nödvändiga gångtidstillägg som 

saknas i Trainplan för tåg som kör på sidospår ska läggas till manuellt. Dessutom ingår en 

regel för att öka robustheten vid tågmöten i form av ökad gångtidsmarginal eller 

headwaymarginal (avstånd mellan tågen). Reglerna beskrivs närmare i 

”Körplanekonstruktion för Värmlandsbanan Tågplan 2017” TDOK 2017:0001. 

I den här rapporten analyseras de effekter som de nya reglerna haft genom att jämföra T17 

med tågplanen för 2016 (T16). De aspekter som analyseras är tågens körplaner i form av 

gångtider (både planerade och faktiska) och gångtidstillägg, banans kapacitetsutnyttjande 

samt punktlighetsstatistik.  

Uppföljning av konstruktion 

För att undersöka hur de nya reglerna har påverkat tågplanen har ett antal individuella tågs 

körplan studerats. Från dessa körplaner går det att läsa av hur stor del av gångtiden som 

beror på tillägg av olika format, t.ex. nodtillägg, infasningstillägg, sidotågvägstillägg och 

robusthetstillägg. Genom att jämföra dessa siffror med gångtiden i T16 kan man se hur 

körplanen förändrats från T16 till T17. De tåg som studerats i detalj är snabbtåg, lokal-

/regionaltåg samt godståg. 

Vid en jämförelse av gångtiderna mellan T16 och T17 visar det sig att en del tåg har fått 

minskad gångtid och en del tåg har ungefär samma gångtid. Generellt sett har dock de flesta 

tåg fått något längre gångtid i T17 jämfört med T16, den ökade gångtiden för enskilda tåg 

ligger på 1-15 min. Den största orsaken till gångtidsökningen går att härleda till ökad 

infasningstid för att passa in tågmöten och det faktum att flera tåg i T16 hade ett otillräckligt 

nodtillägg som ökats till rätt nivå i T17. Flera snabbtåg har fått längre uppehållstider vilket 

ökar den totala gångtiden medan länstrafikens tåg har färre behovsuppehåll, vilket ger en 

någon mindre ökning av den totala gångtiden. 

De gångtidstillägg som direkt beror av de nya konstruktionsreglerna i form av tillägg för 

sidotågväg och tillägg för ökad robusthet vid möten är relativt små, i snitt har alla tåg fått ca 

en minut ökad gångtid p.g.a. sidotågvägstillägg och ca en ytterligare minut för ökad 

robusthet. Fördelningen skiljer sig något åt mellan tågslagen, t.ex. har godståg och lokaltåg 

fått en större andel sidotågvägstillägg då de oftare måste gå på sidan vid tågmöten, men de 

har å andra sidan en något mindre andel tillägg för ökad robusthet. Maximalt gångtidstillägg 

för enstaka tåg ligger på 2,5 – 3 minuter.  Anledningen till att gångtidstilläggen för robusthet 

vid möten inte är större är att tidtabellskonstruktören i flera fall valt att öka robustheten i 

form av headwaytid istället för gångtidstillägg.  



 

 

Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjandet på Värmlandsbanan under 2016 och 2017 visas i Tabell 1. Siffrorna 

för 2016 är hämtade från årsuppföljningen och siffrorna för 2017 är hämtade för en 

representativ vardag under våren 2017 och får ses som preliminära för 2017.  

Kapacitetsutnyttjandet över dygnet har ökat något på de flesta sträckorna mellan 2016 och 

2017 men minskat något under max 2-timmarna. Att utnyttjandet under dygnet ökat något 

tyder på att total mängd trafik på banan inte har minskat mellan åren, utan snarare ökat. 

Ökningen beror till stor del på att antalet snabbtåg ökat samtidigt som antalet övriga 

persontåg och godståg är ungefär densamma mellan åren. Utnyttjandet under 

maxtimmarna har dock minskat från 2016 till 2017, vilket tyder på att trafiken spridits ut 

mer över dygnet så att de kritiska timmarna inte är riktigt lika kritiska. Detta kan ses som en 

effekt av att de nya konstruktionsreglerna separerat tågen i de mest belastade tidsavsnitten. 

På sträckan Kil – Charlottenberg har kapacitetsutnyttjandet över dygnet istället minskat 

vilket förklaras av att det går fler snabbtåg och färre övriga persontåg och att snabbtågen har 

något kortare gångtid. 

Tabell 1. Kapacitetsutnyttjandet på Värmlandbanan år 2016 och 2017 

 
 2016  2017 

Sträcka  Dygn Max 2 h  Dygn Max 2 h 

Laxå-Kristinehamn  47 % 78 %  54 % 78 % 

Kristinehamn-Karlstad  74 % 123 %  78 % 110 % 

Karlstad-Kil  96 % 133 %  99 % 118 % 

Kil-Charlottenberg  79 % 97 %  74 % 82 % 

Punktlighetsstatistik 

För att jämföra kvaliteten på tågplan T16 och T17 har punktlighetsstatistik hämtats från 

januari-maj 2016 och jämförts med samma period i 2017. Som ett exempel för att illustrera 

punktlighetsproblemet i T16 visar Figur 1 ca 3 veckors typisk tågföringsstatistik för tåg 636, 

ett särskilt drabbat snabbtåg. Den röda färgen dominerar hela året vilket tyder på svåra 

punktlighetsproblem. 

 

Figur 1. En del av tågföringsstatistiken för snabbtåg 636, 2016 



 

 

 

Figur 2. Resandetåg. Kanalpunktlighet på Värmlandsbanan 2016 

Figur 2 visar kanalpunktligheten på Värmlandsbanan i T16. Det gröna fältet inom svarta 

streck i diagrammet visar kanalpunktlighet för resandetåg inom intervallet -3 till +2 

minuter. Det ljusgröna fältet ovanför är procentuellt antal tåg i rätt tid +5 minuter, vilket är 

det mest intressanta måttet och det vi främst använder för jämförelse mellan tågplanerna. 

Fälten under det nedersta svarta strecket är tåg som är mer än 3 minuter före sin tidtabell. 

Under första tertialet 2016 låg punktligheten på Värmlandsbanan på strax under 80 % med 

ganska stora variationer på de olika delsträckorna. Antalet tåg mer än 3 minuter före tiden 

är ganska lågt och förekommer i stort sett bara på sträckan Skåre – Hasselfors. 



 

 

 

Figur 3. Resandetåg. Kanalpunktlighet på Värmlandsbanan, 2017 

Motsvarande period 2017, som visas i Figur 3, ser betydligt bättre ut tågföringsmässigt. 

Punktligheten har stigit till 90-95 %, det vill säga en förbättring med ca 10-15 

procentenheter, samtidigt som variationerna under väg har till största delen försvunnit. Som 

en följd av bättre punktlighet har också andelen tidiga tåg ökat något, framför allt vid 

Svartå/Hasselfors.  

 

Figur 4. Godståg. Kanalpunktlighet på Värmlandsbanan, 2016 



 

 

I Figur 4 visas punktligheten (RT+5) för godståg under det första tertialet 2016. Den låg på 

ca 70 % medan kanalpunktligheten -3 till +2 låg på mellan ca 40 till drygt 60 %. Ca 40 % av 

tågen var mer än 3 minuter före sin tidtabell. Jämfört med persontrafik varierar 

kanalpunktligheten över ett större spann, vilket är typiskt för godstrafik. 

 

Figur 5. Godståg. Kanalpunktlighet på Värmlandsbanan, 2017 

Motsvarande period för T17, som visas i Figur 5, ger en förändrad bild med en punktlighet 

som når upp till drygt 80 %, det vill säga en ökning med ca 10 procentenheter. 

Kanalpunktligheten hamnar på mellan 65 till knappt 80 % inom -3 till +2 minuter medan 

andelen tåg som ligger mer än 3 minuter före tidtabell precis som punktligheten har ökat 

med ca 10 procentenheter.  

Bättre rättidighet för godstågen har med andra ord resulterat i en betydligt större mängd tåg 

som ligger före sin tidtabell, en utveckling som inte är lika uttalad bland persontågen trots 

att punktligheten även där väsentligt förbättrats. Orsaken är att godstågen generellt sett inte 

är tidtabellsbundna på samma sätt som persontågen, de har inga planerade stopp under väg 

där man inte får avgå före viss tid. Ett persontåg som går flera dagar i en och samma 

tidtabell är dessutom mer homogent vad gäller längd, vikt och dragkraft. Ett godstågs 

tidtabell är konstruerad efter maximal längd och vikt, samt svagaste dragkraft som planerats 

för uppdraget. Det är därför naturligt att andelen godståg som är mer än 3 minuter tidiga 

ökar i ungefär samma omfattning som punktligheten totalt. Till saken hör att godstrafiken 

på Värmlandsbanan till övervägande del är skild från persontrafiken. Godset går natt. Bilden 

hade sett annorlunda ut om gods- och regional persontrafik samsats om bankapacitet under 

samma tid på dygnet. Då hade knappast andelen tidiga godståg kunnat uppgå till 40 %.  

 

 



 

 

 

Figur 6. Punktlighet för SJ snabbtåg i riktning mot Stockholm, 2016 

I T16 låg Kanalpunktligheten -3 till +2 mellan 0-45 % i Charlottenberg för att sedan variera 

ganska kraftigt på Värmlandsbanan (se ljusgrönt område i Figur 6). Ca 73 % av tågen höll sig 

inom Rätt tid + 5 minuter (svart streck) i Charlottenberg, för att sedan variera kraftigt och 

hamna på dryga 60 % vid Hasselfors. En punktlighet man sedan höll till ankomst 

Stockholm.  

Staplarna i diagrammet visar antal rapporterade merförseningar och det lila området längst 

ner är procentuellt antal tåg som låg mer än tre minuter före tidtabell. 

  

Figur 7. Punktlighet för SJ snabbtåg i riktning mot Stockholm, 2017 



 

 

 

Under tågplan T17 har punktligheten väsentligt förbättrats, se Figur 7. RT+5 ligger konstant 

på 90 % på Värmlandsbanan vilket är en ökning med ca 20 procentenheter. Före Hallsberg 

finns ett tidspåslag på tre minuter i tidtabellerna för ett banarbete som ännu inte startat vid 

april månads utgång. Det förklarar varför andelen tidiga tåg är störst där. Efter Hallsberg 

har dock snabbtågen svårare att hålla tidtabell och punktligheten sjunker ca 10 

procentenheter till ankomst Stockholm. Antal rapporterade merförseningar har sjunkit 

totalt sett på Värmlandsbanan, särskilt i Karlstad, men är fortfarande många i 

Charlottenberg. 

 

Figur 8. SJ snabbtåg i riktning mot Oslo, 2016 

Under T16 låg avgångspunktligheten under 95 % från Stockholm, se Figur 8. Punktligheten 

sjönk sedan successivt, när tågen gick in på Värmlandsbanan vid Laxå var ca 80 % RT+5 

min. På Värmlandsbanan försämrades rättidigheten snabbt, kanalpunktlighet -3 till +2 

hamnade till sist på 0-12 %, RT+5 ca 35 %. Ett av de sämre persontågsuppläggen 

punktlighetsmässigt sett jämfört med resten av landet. 



 

 

 

Figur 9. SJ snabbtåg i riktning mot Oslo, 2017 

I likhet med snabbtågen i motsatt körriktning har punktligheten förbättrats markant i T17. 

Vi ser dock att trenden håller i sig att tågen har svårt att hålla tidtabell sträckan Stockholm – 

Hallsberg, se Figur 9. En delförklaring till detta kan vara en hastighetsnedsättning som finns 

på sträckan. Ett gångtidstillägg för kommande banarbete väster om Hallsberg förbättrar 

dock punktligheten som vid Laxå hamnar på RT+5 ca 87 %, sju procentenheter bättre än i 

T16. Till skillnad från T16 håller sedan punktligheten en jämn och relativt hög nivå på 

Värmlandsbanan. En liten dipp kan noteras i Arvika där också många merförseningar 

rapporterats. Av 88 st. kontrollerade rapporter från Arvika gällde 69 % driftledningen 

prioriterar, sent från utland, möte/korsande tågväg, terminal plattform hantering och stört 

av annat tåg. Andra orsaker som infra, spårspring, järnvägsföretag, olycka och 

naturhändelser stod för 31 %. I tre fall har trafikledningen misstänkt fel i körplan.  

Kanalpunktlighet -3 till +2 ligger i Charlottenberg på 0-70 %. RT+5 ligger på ca 83 %, en 

förbättring som måste anses anmärkningsvärd eftersom den är ca 48 procentenheter bättre 

jämfört med T16. Exemplet Arvika ovan visar dock att det antagligen finns utrymme för 

ytterligare förbättringar. Om detta ska ske med justeringar eller striktare tillämpning av 

konstruktionsreglerna är inte helt säkert. Vad man kan konstatera är att det är av stor vikt 

att tågen mot Norge lämnar Värmland i rätt tid. Det förbättrar inte bara 

ankomstpunktligheten till slutdestination, om vändtiderna i Norge håller kommer fler tåg 

att komma tillbaka enligt tidtabell. Bra samarbetsformer och goda kontakter med kollegorna 

i Bane NOR kan förbättra punktligheten för skandinavisk tågtrafik.  

Snabbtågens punktlighet på Värmlandsbanan under T16 kan inte beskrivas på annat sätt än 

katastrofal. Med rätta åtgärder fanns det med andra ord goda förutsättningar att 

åstadkomma förbättringar. Glädjande nog kan vi konstatera att rättidigheten, inte bara för 

snabbtågen utan för samtliga tåg, nu är betydligt bättre i Värmland. På grund av 

snabbtågens höga prioritet operativt har de stor betydelse för punktligheten totalt på 

Värmlandsbanan. Det är därför viktigt att snabbtågen avgår i rätt tid från Stockholm, håller 

tidtabellen på sträckan Stockholm-Hallsberg och sedan går in på Värmlandsbanan i rätt tid. 



 

 

För att uppnå en hög ankomstpunktlighet i Stockholm måste tågen kunna hålla tidtabellen 

även i riktning Laxå-Hallsberg-Stockholm. Nästa steg för att nå 95 % punktlighet för 

snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Oslo bör därför vara att konstruktionsreglerna ses 

över även på den sträckan.  

Jämförelse mellan planerad och faktisk gångtid 
inkl. förseningar 

I tågplan T17 har flera av resandetågen fått längre tidtabellsmässiga restider. Främst på 

grund av ändrade mötesbilder och tvingande regler för tillåtlighet, men även på grund av 

tillägg för robusthet. Vi kan se att punktligheten har förbättrats markant, både för fjärrtåg 

och regional trafik. Frågan är då hur den faktiska restiden i T17 har påverkats jämfört med 

T16, det vill säga hur lång tid det tar i medeltal att resa på Värmlandsbanan under 2017 

jämfört med 2016. Tabellen nedan visar medelmerförsening på Värmlandsbanan 

(Charlottenberg – Hasselfors) för några jämförbara snabbtåg under perioden januari – maj 

2016 respektive 2017. Snabbtågen tillhör SJ och de går på sträckan Stockholm – Oslo – 

Stockholm. 

Tabell 2. Medelmerförsening och verklig restid för snabbtåg genom Värmland 

 

I tabellen kan vi se att exempelvis tåg 636 har fått 8 minuter längre gångtid genom 

Värmland jämfört med föregående år. Medelmerförseningen var 12 minuter 2016 och 3,5 

minuter 2017. Medelrestiden är med andra ord 0,5 minuter kortare 2017 jämfört med 2016.  

För tåg 624 är minuttalen 4, 14 och 1,5, vilket ger 8,5 minuter kortare faktisk medelrestid 

2017.  

Tåg 646 har på grund av förändrad mötesbild fått störst förändring av sin tidtabell, + 10 

minuter 2017, och det tåget har också fått 2 minuter längre faktisk restid. Statistiken tar 

dock inte hänsyn till negativa tal för medelmerförsening och blir därför felvisande i detta 

fall. I verkligheten kör 646 in förseningar på Värmlandsbanan. Trots en ökning av 

tidtabellstiden med 10 minuter 2017 torde därför den faktiska medelrestiden för 646 ligga i 

paritet med den faktiska restiden 2016. 

  



 

 

Slutsatser 

Efter den här uppföljningen av både konstruktion och trafik på Värmlandbanan går det att 

dra följande slutsatser: 

 Punktligheten på Värmlandsbanan för alla tågslag har ökat markant från T16 till T17 

 Det är lättare för tågen att hålla sina förplanerade kanaler 

 Små störningar sprider sig inte lika lätt mellan tåg och tågen har fått möjlighet till 

återhämtning  

 Ankomstpunktligheten för snabbtågen till Värmlandsbanan både från Stockholm 

och Oslo har förbättrats från T16 till T17 vilket är viktigt för att hålla en hög kvalitet 

på Värmlandsbanan 

 Kapacitetsutnyttjandet på banan har ökat något under dygnet men minskat något 

under max 2-timmarna, vilket tyder på att trafiken har spridits ut över dygnet 

 Konstruktionsreglerna har lett till en viss ökning av gångtiderna, upp emot 3 

minuter för enskilda tåg 

 I en jämförelse av faktisk gångtid inklusive förseningar har gångtiderna generellt 

minskat från T16 till T17 

Genom de nya konstruktionsreglerna har kvaliteten på Värmlandsbanan ökat betydligt, 

vilket har lett till något ökade planerade gångtider men något minskade faktiska gångtider 

inkl. förseningar. Nästa steg är att säkra den kvalitet vi uppnått, verka för att reglerna 

tillämpas på det sätt som är bäst för helheten samt jobba för vidare förbättringar. Det är 

viktigt med ett fortsatt bra samarbete mellan planering och trafik samt med motsvarande 

funktioner inom Bane NOR eftersom en betydande del av trafiken på Värmlandsbanan är 

gränsöverskridande.



 

 

 


