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Sammanfattning
I den här studien har punktlighetsproblemen på Södra stambanan analyserats och nya
konstruktionsregler har tagits fram med syfte att förbättra punktligheten. Tågplan 2017,
som studerats närmare, innehåller vissa otillåtenheter men de resulterar inte i några större
störningar. De största punktlighetsproblemen på banan går att koppla till stora oförutsedda
händelser samt medelstora störningar som ofta beror på banarbeten och
hastighetsnedsättningar som inte kan hanteras av tågplan. För att förbättra punktligheten
behöver tågplan anpassas efter banarbeten i högre grad samt innehålla mer robusthet. Med
robusthet menas återställningstid som kan användas av tågen vid förseningar, samt ett
större tidsavstånd mellan tågen, headway, för att förhindra att förseningar sprider sig. De
nya konstruktionsreglerna för en mer robust tågplan innefattar främst omfördelning av
nodtillägg för långväga persontåg samt krav på minsta tillåtna headway i kritiska punkter
för vissa tågrelationer. Med de nya reglerna skapas en mer robust tågplan vilket gör att den
totala kvaliteten på tågföringen på Södra stambanan förväntas öka.

3

Innehåll
INLEDNING

7

Bakgrund

7

Syfte och mål

7

LINJEBESKRIVNING

7

PROBLEMBILD

9

Banarbeten

9

Servicefönster utan tidstillägg

10

Olika trafikupplägg

10

KAPACITETSUTNYTTJANDE

10

UPPFÖLJNING AV TÅGPLANEKONSTRUKTIONEN I T17

11

Riktlinjer för tågplanekonstruktion

11

Trångsektorsplan Malmö

13

Efterföljning av riktlinjerna i T17

13

Observationer av T17 som påverkar robustheten

15

UPPFÖLJNING AV FÖRSENINGAR OCH ORSAKER

15

Punktlighetsstatistik

15

Stora störningar som inte kan hanteras av en tidtabell

16

Tågföring och störningsorsaker

16

Kritiska punkter

18

Slutsatser kring tågföringen

21

NYA KONSTRUKTIONSREGLER

22

Olika strategier för ökad robusthet

22

De nya konstruktionsreglerna

26

4

Effekter av de nya konstruktionsreglerna

27

Regeltolkning vid specialfall

28

ÖVRIGA VIKTIGA FAKTORER

28

5

Bilagor
BILAGA 1 – FÖRBIGÅNGSSPÅR PÅ SÖDRA STAMBANAN MED
TILLHÖRANDE GÅNGTIDSTILLÄGG
BILAGA 2 – KONSTRUKTIONSREGLER PÅ SÖDRA STAMBANAN

6

Inledning
Bakgrund
Södra stambanan är en av de mest trafikerade banorna i Sverige. Det är det viktigaste
stråket mellan Stockholm och Malmö och även vidare till Köpenhamn. På banan är både
gods- och persontrafiken betydande där flera operatörer samsas om samma kapacitet.
Persontrafiken består av både snabba, långväga tåg, men också regionaltåg och pendeltåg
som gör fler uppehåll och inte går hela sträckan mellan Stockholm och Malmö. Med åren
har belastningen på banan ökat samtidigt som banans standard försämrats. Södra
stambanan är därför idag en bana med många banarbeten och hastighetsnedsättningar
samtidigt som tågplanen är anpassad för att inrymma alla tåg utan konkreta krav på dess
kvalitet. Detta har lett till att tåg som trafikerar Södra stambanan får leva med störningar,
förseningar och punktlighetsproblem. Vissa upplägg, så som korta pendel- och
regionaltågsupplägg, har trots allt en godtagbar punktlighet, medan de långväga tågen har
svårare att återhämta sig och gärna skapar merförseningar i andra delar av systemet. För att
få helheten att fungera måste dock alla bidra med sin del av den robusthet och flexibilitet
som behövs.
Genom en bättre planerad tågplan som i högre grad är anpassad efter banans aktuella
tillstånd och som innehåller ett visst mått av robusthet skulle punktligheten kunna
förbättras. Tidigare arbete med nya konstruktionsregler på Värmlandsbanan (se
rapporterna TRV 2017/127 och TRV 2017/151) visar att det är möjligt att förbättra
punktligheten på en banan genom att ändra reglerna för hur tågplanen får konstrueras.
Värmlandsbanan är en enkelspårsbana och det är nu aktuellt att vidareutveckla dessa regler
till att även gälla för en dubbelspårsbana. Den valda sträckan är Södra stambanan
Katrineholm – Malmö där det som sagt råder en dålig punktlighet.

Syfte och mål
Syftet med det här arbetet är att analysera situationen på Södra stambanan, hur och varför
ser förseningsmönstret ut som det gör och är det möjligt att förbättra situationen genom att
konstruera tågplanerna på ett annat sätt. Målet är att ta fram konkreta konstruktionsregler
som kan användas i konstruktionen av Tågplan 2019 (T19).

Linjebeskrivning
Södra stambanan är en dubbelspårig järnväg som går mellan Katrineholm och Malmö.
Mellan Malmö och Arlöv finns dessutom ytterligare två spår. De stora orter som banan
passerar är Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm och Lund, se karta i Figur 1.

7

Figur 1. Södra stambanans sträckning från Katrineholm till Malmö

Banan består av en dubbelspårig linje med ett antal driftplatser där det bland annat finns
möjlighet till att göra uppehåll och växla mellan spåren och till anslutande banor. På flera av
de större driftplatserna längs Södra stambanan ansluter andra banor vilket skapar
beroenden och korsande tågvägar för tågen.
Längs med hela banan finns ett antal förbigångsspår där långsammare tåg kan släppa förbi
snabbare tåg. Bilaga 1 visar alla förbigångsspår på Södra stambanan, om de ligger på uppeller nedspårssidan och om det behövs gångtidstillägg för att trafikera dem.
Det finns vissa specialfall på linjen som man bör känna till för att kunna lägga en korrekt
körplan. Till exempel i Kimstad finns ett förbigånggspår men det är inte möjligt att låta en
förbigång av ett persontåg ske i samband med att det stannar för resandeutbyte då
plattformen inte ligger vid sidospåret utan vid huvudspåret.
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Problembild
Generellt sett har trafiken på Södra stambanan under flera år lidit av punktlighetsproblem.
Det gäller dock inte alla trafiksystem och orsakerna till problemen är högst varierande. Vi
kan börja med att klassificera tre olika typer av störningar:

1) Stora störningar
Stora störningar är i vanliga fall oplanerade och oväntade. Orsaker till dessa störningar är
relaterade till infrastruktur, järnvägsföretag eller annat. Infrastrukturfel handlar ofta om
nerriven kontaktledning, växelfel, signalfel eller liknande. När felet ligger hos järnvägsföretaget kan det vara fordonsfel eller hänförligt till personal eller omlopp. Övriga orsaker
kan exempelvis vara påkörningar eller att obehöriga befinner sig i spårområdet, i båda fallen
stoppas trafiken med stora förseningar som följd.
Konstruktionsregler för tidtabeller ska vara utformade för att hantera mindre förseningar
samt i möjligaste mån hindra att medelstora förseningar eskalerar. Stora oplanerade
störningar kan däremot inte tas höjd för i tidtabellskonstruktion. Dessa störningar får
motverkas genom förebyggande arbete samt hanteras operativt när de uppkommer. I det
här arbetet har gränsen dragit vid en störning på över 15-20 min som uppkommit under
kort tid, en sådan störning är det inte rimligt att en tidtabell ska kunna hantera och vi
bortser därför ifrån dem.

2) Medelstora störningar
Medelstora störningar är störningar på ca 5-15 minuter. Dessa störningar ligger på gränsen
till vad en tidtabell kan klara av att hantera vilket innebär att tågen ibland kan återhämta sig
ifrån dem och ibland inte. Det är lätt att de medelstora störningarna leder till att tågen
hamnar i fel ordning, vilket ökar risken för merförseningar. Genom att göra tidtabellen mer
robust med nya konstruktionsregler skulle fler störningar i det här spannet kunna hamna
inom gränsen för rättidighet (RT+5 min).

3) Mindre störningar
Mindre störningar uppstår hela tiden och kan ses som normalt under den operativa driften.
Dessa störningar är på enstaka minuter och kan bero på oförutsedda mindre allvarliga
infrastrukturfel, fordonsfel, passagerare eller operatörers önskemål. Enligt Trafikverkets
regler finns extra tillagd återställningstid i tågens körplaner (s.k. nodtillägg) för att ta
hänsyn till dessa störningar och för de flesta tåg som inte råkar ut för en stor eller medelstor
störning är dessa tillägg tillräckliga.
Vi kommer att fokusera på medelstora störningar då det är där möjligheterna att påverka
punktligheten med en mer robust tågplan är som störst. En betydande andel av de
medelstora förseningarna beror på banarbeten, servicefönster och hastighetsnedsättningar
som inte hanterats på ett korrekt sätt i tidtabellen vilket beskrivs utförligare nedan.

Banarbeten
Om banarbete med hastighetsnedsättning inte ska påverka punktligheten krävs att
tidstillägg finns i tidtabellerna. Enkelspårsdrifter med hastighetsnedsättningar genererar
tidspåslag för tåg i båda riktningarna. Olika typer av arbeten ger olika trafikpåverkan och
kan därför kräva olika typer av anpassningar av tidtabellen. Om tidtabellerna inte är
anpassade får ett stort antal tåg förseningar som i nästa skede riskerar att smitta av sig till

9

andra tåg. I vissa fall kan tåg få förseningar som ger ändrad tågordning från stationer
varifrån annan trafik utgår vilket i så fall ofta genererar merförseningar.
I tidtabellerna finns så kallade nodtillägg enligt ett bestämt mönster. Exempelvis ska
snabbtåg på Södra stambanan ha fyra minuter nodtillägg mellan två nodpunkter. Dessa
tillägg är ämnade att neutralisera oplanerade mindre störningar som exempelvis en kortare
enkelspårsdrift eller en tillfällig hastighetsnedsättning. De är med andra ord inte avsedda att
användas vid planlagda arbeten med lång varaktighet, som exempelvis underhållsarbeten i
servicefönster.
I de fall nodtilläggen utnyttjas för planerade banarbeten ska det vara vid mindre tågstörande
arbeten med kort varaktighet. Banarbetet ska då vara av den karaktären att det inte är
försvarbart att addera extra tidtabellstid över hela tågplan eller konstruera varianter av
tågen specifikt för detta arbete. Flera samverkande mindre banarbeten måste dock beaktas i
tidtabellskonstruktion då nodtilläggen i dessa fall sannolikt inte är tillräckliga.

Servicefönster utan tidstillägg
Längs med Södra stambanan ligger flera servicefönster inplanerade. Servicefönster är
förplanerade lägen på banan som är till för underhållsarbeten och trafiken ska, vid behov,
anpassas efter dem i tågplan. De flesta servicefönster är planerade på nattetid men det finns
även ett fönster på dagtid som påverkar tåg på grund av att tidtabellerna inte är tillräckligt
anpassade.

Olika trafikupplägg
Trafiken på Södra stambanan består som tidigare nämnts av flera olika trafikupplägg,
snabba och långsammare fjärrtågsupplägg, kortare regional- och pendeltågsupplägg samt
godståg. Det är framförallt de långväga tågen som har de största punktlighetsproblemen på
banan, en störning för dem innebär att de hamnar fel i förhållande till många andra tåg
längs med vägen och har svårt att återhämta sin försening. Kortare persontågsupplägg har i
de flesta fall mer marginaltid inbyggt i tidtabellen i uppehållstider och vändtider och
förseningarna lever inte kvar lika länge.

Kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet på Södra stambanan har under de senaste åren varit mycket högt på
vissa delsträckor, framför allt mellan Norrköping och Mjölby och mellan Alvesta och Malmö.
På vissa sträckor, där det inte går så mycket trafik är utnyttjandegraden relativt låg. Tabell 1
visar hur kapacitetsutnyttjandet såg ut 2017. Grön markering innebär att sträckan ligger på
en bra nivå och att det finns möjlighet till ytterligare trafik. Gul markering innebär att
trafikmängden stämmer bra överens med befintlig infrastruktur och röd markering innebär
att trafiken börjar närma sig kapacitetstaket och att störningskänsligheten ökar betydligt.
Efterfrågan på kapaciteten är således hög på delar av Södra stambanan och det är en
utmaning att tillgodose efterfrågad trafik och samtidigt eftersträva en god kvalitet i tågplan.
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Tabell 1. Kapacitetsutnyttjande från årsuppföljningen på sträckan Katrineholm – Malmö
Sträcka
Katrineholm - Åby
Åby - Norrköping
Norrköping - Linköping
Linköping - Mjölby
Mjölby - Tranås
Tranås - Nässjö
Nässjö - Alvesta
Alvesta - Älmhult
Älmhult - Hässleholm
Hässleholm - Höör
Höör - Lund
Lund - Arlöv
Arlöv - Malmö (yttre)
Arlöv - Malmö (inre)
Arlöv - Malmö gbg

Dygn
0,39
0,28
0,62
0,52
0,54
0,51
0,54
0,68
0,80
0,66
0,83
1,17
0,12
0,58
0,09

Max 2 h
0,68
0,47
0,73
0,92
0,56
0,88
0,86
0,67
1,03
0,83
0,87
0,83
0,05
0,63
0,10

Uppföljning av tågplanekonstruktionen i T17
Riktlinjer för tågplanekonstruktion
I dokument TDOK 2016:0128 – Konstruktion av körplaner för tåg finns riktlinjer för hur
en körplan ska konstrueras. Målet är att körplanerna ska vara körbara, inte innehålla
konflikter samt att de ska ge en god återställningsförmåga i trafiksystemet. Till tågens
grundgångtid finns följande tillägg som ska användas vid behov:


Banarbetstillägg – tillägg för att hastighetsnedsättningar på grund av banarbete



Trängseltillägg – infasningstid för att passa in flera tåg i samma system



Nodtillägg – tillägg som är till för att tågen ska kunna återhämta sig från mindre
störningar som uppkommer i trafiken, till exempel en oplanerad högerspårskörning



Retardationstillägg – tillägg för godståg som måste göra retardationsprov



Tillägg vid avvikande huvudspår – tillägg för tåg som går på avvikande huvudspår och
måste hålla en lägre hastighet

Noderna på Södra stambanan är Stockholm, Mjölby, Alvesta och Malmö. Storleken på
nodtilläggen skiljer sig åt beroende på vilken hastighet tåget framförs i. Riktlinjen är att det
ska vara 4 minuters tillägg mellan två noder för persontåg som framförs över 180 km/h och
3 minuter för övriga persontåg. För persontåg som inte kör hela sträckan mellan två noder
gäller ett tillägg på 2 minuter. Godståg ska ha ett tillägg på 2 minuter mellan två noder. För
godståg som inte kör hela sträckan mellan två noder gäller ett tillägg på 1 minut.
Dokument TRV 2016/831 – Riktlinjer täthet mellan tåg anger hur tätt tåg får planeras in på
dubbelspåriga banor. Genom att reglera headway mellan två efterföljande tåg, det vill säga
hur tätt de får ligga, minskar risken att de stör varandra i operativ drift. Figur 2 visar ett
urklipp från dokumentet som rör Södra stambanan och den headway som gäller där.
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Figur 2. Urklipp från TRV 2016/831 – Riktlinjer täthet mellan tåg som rör Södra stambanan
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Utöver de tider som är specificerade i Figur 2 gäller enligt TRV 2016/831 även:


Förbigångar handlar oftast om persontåg som förbigår godståg, men även snabbare
persontåg som förbigår persontåg med lägre genomsnittshastighet. Tiden som krävs
mellan det första tågets ankomst till det efterföljande tågets ankomst alternativt
passage redovisas i respektive kapitel ”minsta avstånd vid förbigång”. Tidsangivelsen
då ett förbigått tåg kan avgå är samma som nyss nämnts minskat med en minut.
Denna tid ska även användas av tåg som har aktuell station som sin utgångsstation.



Ett tåg som tas ur trafik på ett avvikande huvudspår samt tåg som vid en grenstation
har möjlighet att fortsätta på olika sträckor anses också förbigås.



Vid förbigång på driftplatser där tåget korsar motriktad trafik ska angivet tidsavstånd
även gälla för tåg i motsatt riktning.

Som ett exempel har vi en förbigång mellan ett godståg och persontåg i Hästveda. Hästveda
ligger mellan Åby och Lund vilket betyder att det måste vara minst 4 minuter mellan tågen
på linjen. När godståget ankommer till Hästveda kan persontåget ankomma 3 minuter
senare då Hästveda ligger mellan Alvesta och Malmö. När persontåget passerat Hästveda
kan godståget avgå 2 minuter senare då det är minsta headwaytid -1 minut som gäller vid
avgång.

Trångsektorsplan Malmö
Vissa sträckor kring storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö är högt belastade
och därför har s.k. trångsektorsplaner tagits fram där som innehåller information om antalet
bokningsbara tåglägeskanaler. På Södra stambanan omfattar planen sträckan
Malmö/Godsbangården – Hässleholm. Exempel på antalet tåglägeskanaler är
begränsningar är maximalt 15-16 lägen per riktning mellan Lund och Arlöv. Lägena är
uppdelade i lägen för snabba tåg (som framförs med Största tillåtna hastighet (sth) >= 160
km/h) och långsamma tåg (som framförs med sth < 160 km/h). För att skapa en korrekt
körplan utan konflikter och med en grundläggande kvalitet är det viktigt att
trångsektorsplanen följs.

Efterföljning av riktlinjerna i T17
Vid en uppföljning av tågplan T17 för Södra stambanan går att utläsa att de befintliga
riktlinjerna till största delen följs. Det är enstaka tåg som har något snålt med nodtillägg och
vissa tåg som ligger med för snäv headway, framför allt på sträckan Lund – Malmö. Tåg som
lagts in senare i processen, tilldelade ad hoc, har en tendens att inte uppfylla headwaykraven
i lika hög grad som tåg i den fastställda grafen. Figur 3 visar hur tåg 94071 ligger för tätt
med tåg både tåg 4921, 1231 och 11097. Även tåg i den fastställda tågplanen ligger för tätt på
vissa ställen, till exempel tåg 1559 och 493 in mot Malmö C och tåg 14166 och 11088 innan
förbigången i Stehag.
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Figur 3. Utdrag från T17, Malmö – Hässleholm, med exempel på tåg (94071) som inte uppfyller headwaykraven

En mindre påverkande problemorsak har också observerats, det faktum att förbigångar
ibland planeras in på motsatt sida. Men det menas att förbigångsspåret ligger på andra
sidan motriktat huvudspår så att tåget måste korsa motriktat spår för att komma till
förbigångsspåret. Om det inte är någon motriktad trafik inplanerad just vid förbigången
uppstår ingen konflikt, men i det fall som visas i Figur 4 ligger ett motriktat tåg (tåg 525)
precis då tåg 5162 ska korsa det motriktade huvudspåret och gå in på förbigångsspåret i
Osby. Om både 5162 och 525 befinner sig där de ska enligt tidtabellen uppstår en konflikt
och något av tågen riskerar att få en försening.

Figur 4. Utdrag från T17 där tåg 5162 har en planerad
förbigång på motsatt sida i Osby och måste korsa motriktad
trafik just då tåg 525 ska passera.
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Observationer av T17 som påverkar robustheten
I konstruktion av tågplanen finns det aspekter som inte är reglerade med hjälp av riktlinjer
idag, men som kan komma att påverka tågen operativt. Trafikverkets trafikledning, som har
bäst insyn i hur konstruktionen påverkar tågen operativt, har lyft fram några av dem som
valts att inkluderas i det här arbetet och som även borde innefattas av nya
konstruktionsregler. För att få en tågplan som inte skapar störningar är det viktigt att tågen
ligger konfliktfritt, även inom stationsområdena. Det betyder att en detaljerad
spåranvändningsplan är mycket viktig för att säkerställa att tågplan är fullt körbar och inte
genererar störningar. Detsamma gäller samtidiga rörelser och korsande tågvägar som
uppstår då tåg rör sig i vissa relationer. Dessa behöver också hanteras separat och noggrant
innan tågplan fastställs. En annan aspekt är tiden det tar för tåg att vända på en driftplats.
Det finns en tekniskt minsta möjliga vändtid men utan en viss marginaltid i vändtiden
skapas ett mycket störningskänsligt upplägg, något som har observerats i jämförelsen av
pendeltågsupplägg i T17 och T18.
Slutsatsen av uppföljningen av konstruktionen av T17 är att dagens riktlinjer efterföljs
relativt bra och i de fall de inte gör det genererar det inte några allvarliga konflikter eller
stora störningar. För att förbättra punktligheten behöver riktlinjerna snarare förfinas
och/eller kompletteras med andra regler.

Uppföljning av förseningar och orsaker
För att få en bild av problemen på Södra stambanan har punktligheten och
förseningsspridningen studerats med hjälp av statistik från hösten 2017. Under våren 2017
var tågplanen anpassad efter ett omfattande banarbete i Skåne vilket gör att tågplanen inte
kan anses generell. Under hösten var det dock endast mindre banarbetsanpassningar.

Punktlighetsstatistik
Punktlighetsstatistiken visar att de långväga tågen som går en lång sträcka på Södra
stambanan har mycket större punktlighetsproblem än de tåg som bara går en del av banan.
Snabbtåg, fjärrtåg och godståg har den sämsta punktligheten där punktligheten (RT+5)
ligger på endast 60 % på vissa stationer längs med banan. Pendeltåg har i regel en mycket
bra punktlighet över 90 % både i Östergötland och Skåne. Regionaltågens punktlighet skiljer
sig mycket åt beroende på vad på Södra stambanan de kör. Deras punktlighet är under 2017
mycket hög vid Alvesta och norrut men mellan Malmö och Hässleholm, där de måste samsas
med mycket annan trafik, ligger punktligheten på ca 80-90 %.
Den största anledningen till att godset har så pass låg ankomstpunktlighet är att de är sena
vid avgång. Undervägspunktligheten (RT+5) ligger kring 70 % från avgång till ankomst och
ändras inte så mycket under resans gång. Tågen har som regel tillräckligt med gångtid men
det är svårt för ett försenat godståg att köra in förlorad tid på en bana med tät persontrafik.
För att godstågens punktlighet ska förbättras krävs att de i högre grad avgår i rätt tid. De
konstruktionsmässiga strategier för punktlighetsförbättringar som tas upp i den här
rapporten kommer därför enbart beröra persontrafik. Godset får dock ofta en lägre operativ
prioritet än persontåg på banan vilket betyder att om persontågens förseningar börjar
minska på grund av en mer robust tågplan, torde även godstågens förseningar minska.
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Eftersom det är de långväga persontågen som har de största problemen på banan har en
noggrann uppföljning av deras förseningar kopplat till tågplanekonstruktion för 2017 gjorts
och resultatet av den beskrivs nedan.

Stora störningar som inte kan hanteras av en tidtabell
Till att börja med har antalet stora störningar som inträffar sållats bort från statistiken. Det
är störningar på över 15-20 min som uppkommer på kort tid. Ett tåg som har råkat ut för en
sådan störning har hamnat allt för långt bort från sin kanal och det är inte realistiskt att
tänka sig att en tidtabell ska anpassas för att kunna hantera en så pass stor störning. Det
visade sig att ca 15 % av alla snabbtåg på Södra stambanan, både norr- och södergående,
råkar ut för en större störning och måste sållas bort. Dessa tåg har ingen chans att ankomma
punktligt till slutstation och för att få bättre rättidighet måste orsaken till störningarna
analyseras noga och åtgärder sättas in. Om man på så sätt kan minska andelen stora
störningar skulle punktligheten förbättras avsevärt. Genom en mer robust tågplan skulle
dock de tåg som råkar ut för en mindre eller medelstor störning (upp till 10-15 min) ha
större chans att ankomma punktligt till slutstation och det är dessa tåg vi fokuserar på med
de nya konstruktionsreglerna.

Tågföring och störningsorsaker
Figur 5 visar tågföringen för ett utvalt antal snabbtåg mellan Stockholm och Malmö under
hösten 2017. Tågen är uppdelade i norrgående och södergående tåg och ca 15 % av tågen är
bortsållade enligt resonemanget ovan. Varje linje i figuren är tågföringen för ett tåg en dag
och på y-axeln visas avvikelsen från tidtabellen i minuter.
I Figur 5 ser man en stor skillnad mellan norrgående och södergående tåg. Förseningarna
för de södergående tågen växter längs med hela sträckan medan de för de norrgående tågen
ligger mycket mer stabilt. Det finns två stora betydande förklaringar till detta, 1) norrgående
tåg har mer gångtidsmarginal inlagt vid banarbeten, och 2) norrgående tåg har inte en lika
snäv kanal som södergående tåg. Detta gör att norrgående tåg har en bra punktlighet (92 %
RT+5) när de närmar sig Katrineholm, slutet på vår studerade sträcka. För att få bukt med
punktlighetsproblemen hela vägen in till Stockholm är det dock avgörande att studera hur
trafiken på Södra stambanan samverkar med trafiken som kommer från Västra stambanan
och även annan trafik närmare Stockholm. Redan strax efter Katrineholm sjunker nämligen
punktligheten (RT+5) från 92 till 85 %.
Gemensamt för både norr- och södergående snabbtåg är att uppehållen på vissa stationer tar
längre tid än planerat. Detta gör att tågen avgår för sent efter uppehållen och nodtilläggen
måste systematiskt användas för att återhämta förseningen. Ett av syftena med nodtilläggen
är att täcka upp för mindre störningar som sker vid uppehållen, men det gäller då
uppehållen vid enstaka tillfällen och som oplanerat tar längre tid än vad som finns avsatt i
körplan. Att planmässigt ansöka om för kort uppehållstid för att sedan låta nodtillägget
återställa rättidigheten kan inte anses acceptabelt. Om en sådan strategi används i ett
upplägg vid tåglägesansökan riskerar det att ge ett underskott i robusthet. Om trafiken på
banan dessutom är tät, och/eller andra upplägg ansöker på samma sätt, riskeras
robustheten i hela systemet. Uppehåll för resandeutbyte ska anpassas så att tågen inte
regelmässigt blir sena vid avgång. För att inte tvingas stå och invänta sin avgångstid i de fall
då uppehållet tar kortare tid än planerat kan principen med avgång=ankomst i
kundtidtabellen användas så att tåget kan avgå så snart resandeutbytet är klart.
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Figur 5. Tågföring för norrgående snabbtåg (534, 536, 538, 540, 542) och södergående snabbtåg (519, 521,
537) v.33-34 T17. Ca 15 % av tågen har sållats bort på grund av för stora ingångsförseningar.
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För de norrgående tågen i Figur 5 finns inget genomgående mönster när det gäller hur
förseningarna utvecklar sig, inte på samma tydliga sätt som för de södergående tågen. För
de södergående tågen har 7 platser markerats, a till g i Figur 5, där flera tåg får en störning
eller blir merförsenade. I punkt a ligger en hastighetsnedsättning som gör att alla tåg får en
liten försening. I punkterna c, e, f och g ligger det banarbeten som påverkar tågens gångtider
mer eller mindre och där det i vissa fall är enkelspårsdrift. Tågplanen är inte fullt ut
anpassad för de här banarbetena och det finns för lite gångtidstillägg för att tågen ska kunna
passera arbetena utan att bli försenade. I punkt d ligger ett servicefönster på dagtid som
utnyttjas för ett banarbete. De tåg som trafikerar banan under servicefönstret påverkas av
arbetet då tågplanen inte är anpassad med tillräckliga gångtidstillägg.
Punkt b är speciell på så sätt att förseningen inte beror på någon hastighetsnedsättning eller
arbete på banan. Att de här tågen blir merförsenade efter Norrköping (Nr) beror på att de är
så pass sena till Nr att de hamnar efter Östgötapendeln vid avgång från Nr. Pendeltåget
håller en lägre hastighet än snabbtåget vilket betyder att snabbtåget måste köra betydligt
saktare än planerat fram tills pendeltåget når sin slutstation eller, om så är fallet, tills
snabbtåget tillåts göra en förbigång. I figuren går det att avläsa att det är förödande för ett
tågs punktlighet om det hamnar fel i den här punkten, ytterst få av de snabbtåg som hamnar
efter pendeltåget lyckas ankomma till Malmö inom RT+5. Situationen som inträffar i punkt
b är inte unik för Norrköping utan den inträffar på andra platser också, och med andra tåg
inblandade. I kommande stycke om kritiska punkter beskrivs problemet mer generellt.

Kritiska punkter
Som beskrivits tidigare finns det extra störningskänsliga platser där tågen riskerar att
hamna i fel ordning och, om de gör det, riskerar att bli merförsenade och hamna så långt
utanför sin egen kanal att de inte kan återhämta sig till slutstation. Genom att de hamnar
långt från sin ursprungliga kanal ökar också sannolikheten att de i sin tur stör andra tåg
längre fram. Dessa platser kallar vi för kritiska punkter i tågplanen och de uppstår på en
plats där ett långsammare persontåg är planerat att avgå strax efter ett snabbare persontåg
har passerat. Typiska kritiska punkter uppstår där regional- eller pendeltåg har sina
startstationer på Södra stambanan (se Figur 6).

Figur 6. Exempel på kritiska punkter för södergående snabbtåg i Norrköping (tåg 519
och 8811 i Nr) och för norrgående snabbtåg i Mjölby (tåg 520 och 28810 i My).
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Kritiska punkter uppstår även på platser där regional- eller pendeltåg kommer in på Södra
stambanan från anslutande banor. Om det snabbare tåget är försenat här är det lätt att det
hamnar efter regional-/pendeltåget som håller en lägre snitthastighet. Om inte det snabbare
tåget kan förbigå regional-/pendeltåget måste det hålla en lägre hastighet än planerat vilket
ger en växande merförsening.
Regionaltåg kan vara inblandade i kritiska punkter med långsammare tåg på samma sätt
som snabbtåg. Figur 7 visar tåg 1029 som ligger tätt före tåg 1209 i Hässleholm och tåg 1757
i Lund. Tågen kan teoretiskt köra lika snabbt men då tåg 1209 och 1757 gör fler uppehåll blir
deras snitthastighet lägre.
När det gäller godståg kan även de vara inblandade i kritiska punkter som det långsammare
tåget, men då de generellt sett inte kör exakt i sin kanal är det sällan det uppstår en konflikt i
praktiken. Vi bortser därför ifrån kritiska punkter där godståg är involverade i
formuleringen av nya konstruktionsregler.

Figur 7. Kritisk punkt mellan regionaltåg 1029 och tåg 1209 i Hässleholm och 1757 i Lund

Ett tåg som går hela vägen mellan Stockholm och Malmö kan hamna i flera kritiska punkter
längs vägen. Som ett exempel visas förseningarna för tåg 519, v. 33-43 i Figur 8. Tåg 519 har
fem kritiska punkter på vägen från Stockholm till Malmö, i Järna (Jn), Norrköping (Nr), i
Nässjö (N) i Alvesta (Av) och i Lund (Lu). Framförallt i Jn och Nr går det att se att de dagar
då tåget är så pass försenat att det hamnar ovanför den markerade punkten växer
förseningen efter punkten. Det betyder att 519 hamnar efter det långsammare tåget i den
kritiska punkten och blir merförsenat. I både Jn och Nr innebär det att tåget tappar sin
kanal och har ingen möjlighet att återhämta sig från förseningen och ankomma punktligt till
Malmö. De kritiska punkterna i N och Av är inte lika kritiska eftersom det i ena fallet är lång
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headwaytid mellan tågen och i andra fallet kan regionaltåget prioriteras ner operativt då det
har mycket marginaltid i sin körplan. Om det inte hade funnits en lång headwaytid eller om
det inte funnits mycket gångtidsmarginal att använda skulle dock utfallet för tåg 519 vara
liknande det i Jn och Nr. Mellan Lund och Malmö är gångtidsskillnaden liten mellan de
flesta av tågen och om de hamnar i fel ordning genereras inga större merförseningar. De
dagar tåg 519 hamnar efter 1711 får det en liten merförsening, konsekvensen blir snarare att
tåget inte har möjlighet att återhämta sin tidigare försening.
Tåg 519 har ingen kritisk punkt i Hässleholm (Hm) så som tågplanen ser ut 2017, men med
ett annat upplägg är det möjligt att det uppstår kritiska punkter där för snabbtåg då flera
andra banor ansluter i Hm. I T17 är istället regionaltåg inblandade i en kritisk punkt i Hm så
som visas i Figur 7.

Figur 8. Tågföring för tåg 519 i kritiska punkter.
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Även norrgående tåg är inblandade i kritiska punkter längs med Södra stambanan, men de
uppstår på något andra platser än de gör för södergående tåg. För södergående tåg är platser
där det kan finnas kritiska punkter (mellan Katrineholm och Malmö):


Åby



Norrköping



Mjölby



Boxholm



Tranås



Nässjö



Alvesta



Älmhult



Hässleholm



Höör



Eslöv



Lund

För norrgående tåg är motsvarande platser:


Hässleholm



Alvesta



Nässjö



Tranås



Mjölby



Linköping



Norrköping



(Katrineholm)

Katrineholm är egentligen utanför den här studiens område, på samma sätt som
Järna/Gnesta, men vi har ändå valt att nämna dem i rapporten. Om och när en liknande
studie görs på Västra stambanan blir det aktuellt att titta vidare på dessa kritiska punkter
också.

Slutsatser kring tågföringen
Följande slutsatser går att dra gällande uppkomsten av förseningar och tågplanens
möjlighet att hantera dem:


Långväga tåg på Södra stambanan har större punktlighetsproblem än kortväga tåg



Godstågens låga ankomstpunktlighet beror huvudsakligen på att de har dålig
avgångspunktlighet



Ca 15 % av fjärrtågen råkar ut för stora ingångsförseningar på över ca 15-20 min vilket
gör att de direkt tappar möjligheten att ankomma punktligt (RT+5) till slutstation.
För att verkligen förbättra punktligheten på banan måste dessa störningsorsaker
analyseras och åtgärdas.



Tågplanen kan hantera mindre störningar på upp till 5 minuter relativt bra med de
gångtidstillägg och headwayregler som finns idag.
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Den totala punktligheten kan ökas genom att förbättra möjligheten för tåg som fått en
medelstor försening att ankomma punktligt.
Det finns två huvudsakliga förbättringsområden i tågplankonstruktionen som kan öka
andelen punktliga tåg:
1)

Anpassa tågplanen i högre grad efter de hastighetsnedsättningar och
banarbeten som finns på banan.

2)

Öka robustheten kring de kritiska punkterna så att färre snabba tåg riskerar att
hamna bakom långsammare tåg och tappa sin kanal.

Nya konstruktionsregler
Innan man beslutar om att ta fram nya regler/riktlinjer för tågplanekonstruktionen bör man
bestämma sig för om det ska vara just regler eller riktlinjer. Ska de vara tvingande eller ska
de bara efterföljas godtyckligt? För att verkligen kunna få en punktlighetsförbättring på
Södra stambanan är det nödvändigt att de regler som tas fram efterföljs för att minska
störningskänsligheten. Om det är möjligt att godtyckligt och frekvent göra stora avsteg från
dem kommer vi snart till en liknande situation som idag, där nodtillägg hamnar där de får
plats snarare än där de behövs och headwaytider ligger på minsta möjliga. Vi
rekommenderar således att de regler som tas fram ska ses just som regler – om mindre
avsteg från reglerna måste göras ska de noteras och om större avsteg måste göras ska detta
först beviljas av chefen för kapacitetsoptimering och noteras. Detta för att avstegen ska
kunna följas upp i efterhand och dess påverkan på robustheten undersökas.
De nya reglerna bör dessutom gälla i planering både på lång och kort sikt då tåg som
planeras ad hoc påverkar robustheten i samma grad som tåg som planeras in på lång sikt.
Det är möjligt att vissa anpassningar måste göras i ad hoc då man inte har samma flexibilitet
att justera de redan inplanerade tågen.

Olika strategier för ökad robusthet
För att skapa en robustare tågplan med inbyggd återställningsmöjlighet vid störningar kan
man välja mellan olika strategier.

Addera gångtidstillägg i körplanen
Genom att lägga till extra tillägg på gångtiden skapas en viss återställning i körplan. Tågen
kan använda den här tillagda tiden för återhämtning om de har fått en störning och blivit
försenade. Exempel på tillvägagångssätt är att man lägger på extratid på gångtiden, i
uppehållstiden eller att man använder sig av gångtidsmallar för tyngre tåg än vad som är
fallet. Om metoden används konsekvent glesar det ut bland tågen och ökar robustheten utan
att någon kan säga sig vara orättvist behandlad jämfört med andra JF. I TDOK 2016:0128 –
Konstruktion av körplaner för tåg tas det upp flera exempel på hur gångtidstillägg kan
användas för att öka robustheten.
Nackdelen med metoden är att körplanerna inte stämmer överens med tågens förmåga. Att
tvinga tåg att köra under tillåten hastighet eller att ha många tåg som ligger före sina
körplaner är inte optimalt. För både gods- 0ch persontrafik innebär det dessutom längre
transport- respektive restid och sämre konkurrenskraft mot andra transportmedel.
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Addera marginaltid vid tågvändningar
På samma sätt som man inte får ha negativa gångtider får man heller inte ha tågvändningar
som planeras in med kortare vändtid än vad som faktiskt går åt i praktiken. För att få en
robusthet i systemet bör det även finnas en viss marginaltid i vändtiden. En sådan
marginaltid behövs för att förhindra att en ankomstförsening till en vändstation inte ska
resultera i en avgångsförsening ut från vändstationen. Utan marginaltid i vändningen
saknas den flexibilitet i systemet som behövs för en robust tågplan. Möjligheten måste
finnas att tåg kan få en mindre försening utan att den sprider sig i omloppet efter
riktningsbytet.
För att få robusthet kan därför krav ställas på minsta tid för tågvändning. Den marginal som
behövs vid tågvändning får bedömas från fall till fall och beror bland annat på infrastruktur,
fordon, tågupplägg och övrig trafik.

Addera marginaltid mellan tåg som använder samma spår (headwaymarginal)
Genom att öka avståndet mellan tågen skapas mer luft mellan tågen samtidigt som man
konstruerar en så realistisk körplan som möjligt. Med realistisk menas att tåget kan klara
mindre störningar utan att störa varandra och köra enligt sin körplan de flesta dagar.
Återställningsmöjligheten i systemet skapas utan de längre gångtiderna som var fallet med
adderat gångtidstillägg. Praktiskt går det till så att man ökar headwaymarginalen mellan
tågen i tågplanekonstruktionen. I stället för att ha tekniskt minsta möjliga avstånd mellan
två tåg i ett möte läggs det in 1 eller 2 minuters marginal mellan tågen. För tåg som går efter
varandra i samma riktning lägger man till 1 eller 2 minuters marginaltid innan
bakomvarande tåg planers gå in på den signalsträcka föregående tåg lämnat.
Beroende på hur tågplanen konstrueras kan resultatet bli att vissa tåg kan få stå för en stor
del av ökad redundans i systemet, medan andra knappt berörs. Lösningen i så fall är att man
kombinerar den här lösningen med andra åtgärder, exempelvis punktvis tillagda
gångtidstillägg för vissa tåg och ökad minimitid för tågvändningar för vissa tåg.

Ökad robusthet i kritiska punkter
För att öka robustheten vid de kritiska punkterna används de strategier som beskrivs i
föregående avsnitt, gångtidstillägg och headwaymarginaler. Det är viktigt att tåg som
riskerar att hamna fel i en kritisk punkt har gångtidstillägg utplacerat innan den kritiska
punkten så att tåget kan återhämta en mindre störning innan punkten. Det ligger dock inte i
någons intresse att öka den totala gångtiden för tågen med ytterligare gångtidstillägg. Målet
skulle istället kunna uppnås genom att endast omplacera de befintliga nodtilläggen så att de
samverkar med de kritiska punkterna. På så sätt ökar inte den totala mängden
gångtidstillägg utan tilläggen flyttas bara om till platser där de bäst behövs. För långväga
persontåg ändras således noderna och det blir ett mer detaljerat krav på var tilläggen ska
placeras ut. För persontåg som går hela sträckan mellan Stockholm och Malmö, oavsett
hastighet, ska gångtidstillägg placeras ut enligt Tabell 2 och Tabell 3.
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Tabell 2. Nodtillägg för södergående persontåg
Sträcka

# nodminuter

Cst – K

2

K – Nr

2

Nr – Tns

1

Tns – N

1

N – Av

2

Av – Hm

2

Hm – Lu

1

Lu – M

1

Tabell 3. Nodtillägg för norrgående persontåg
Sträcka

# nodminuter

M – Hm

2

Hm – Av

1

Av – N

2

N – My

2

My – Lp

1

Nr – K

2

K – Cst

2

De omplacerade nodtilläggen ger en viss ökad robusthet men det har också visat sig att
headwaytiden mellan de två tågen i en kritisk punkt spelar stor roll för robustheten. På
platser där det långsammare tåget är planerat att avgå endast 3 eller 4 minuter efter
snabbtåget är risken stor att de hamnar i fel ordning, vilket t.ex. går att avläsa i punkt b i
Figur 8. Norrgående snabbtåg (se Figur 5) har inte något liknande distinkt förseningsmönster trots att det borde uppstå en liknande situation i Mjölby. Detta beror på att den
inplanerade headwaytiden mellan de studerade snabbtågen och pendeltågen är ca 11
minuter och att det därför sällan uppstår konflikter praktiken. Om man jämför med T11 där
den inplanerade headwaytiden i Mjölby var 3 minuter kan man tydligt se att det då var
vanligare med snabbtåg som hamnade efter pendeltågen och blev merförsenade. För att få
en robustare tågplan behövs således krav ställas på minsta headwaytid vid de kritiska
punkterna, inte bara krav utifrån den tekniskt minsta möjliga headwaytiden utan även krav
där robustheten är inberäknad. Nackdelen med krav på allt för långa headwaytider är att det
kan bli svårt att få ihop en tågplan med alla olika trafikupplägg med olika beroenden. Det är
även så att vissa kritiska punkter i praktiken är mer viktiga än andra beroende på bland
annat trafikuppläggen struktur, infrastrukturen utformning och den faktiska
hastighetsskillnaden. Teoretiskt sett är Åby exempelvis en kritisk punkt för södergående tåg
då det kommer regionaltåg som ansluter från Nyköpingsbanan. Alla tåg håller dock ungefär
samma hastighet mellan Åby och Norrköping vilket gör att det inte skapas några större
merförseningar på sträckan även om tågen går i fel ordning. Kritiska punkter kan uppstå i
Mjölby, Boxholm och Tranås beroende på pendeltågens upplägg men i dagsläget inträffar de
endast sporadiskt under dygnet. Det är endast i Mjölby det uppstår en riktigt kritisk punkt
för norrgående tåg. Detsamma gäller för södergående tåg i Älmhult, Höör, Eslöv och Lund.
Rent teoretiskt kan kritiska punkter uppstå där men det rör sig om få potentiella situationer
samt att det finns gott om förbigångsmöjligheter som gör att konsekvensen av att tågen
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hamnar i fel ordning inte blir lika stor som i andra fall. Om ett snabbtåg skulle hamna efter
ett långsammare tåg där skulle det inte köra bort allt för mycket tid på den relativt korta
sträckan till nästa möjliga förbigångsstation alt. Malmö, samtidigt som det skulle blir svårt
att få ihop den stora mängden tåg på sträckan mellan Hässleholm och Malmö om det var
krav på långa headwaytider.
För de nya konstruktionsreglerna har alla kritiska punkter studerats och de viktigaste har
valts ut för att ingå i reglerna kring ökad robusthet, se Tabell 4. De här punkterna gäller i
T17 och T18 och förväntas gälla för T19 också. Det är dock möjligt att punkterna ändras eller
att punkter försvinner/tillkommer beroende på hur trafikuppläggen ändras. En kritisk
punkt uppstår t.ex. för norrgående tåg när de kommer in i Östgötatrafikens system, och
beroende på var pendeln vänder (Mjölby, Tranås, någon annanstans) uppstår den kritiska
punkten på den platsen.
Tabell 4. Utvalda kritiska punkter för de nya konstruktionsreglerna
Kritiska punkter för södergående tåg

Kritiska punkter för norrgående tåg

Norrköping

Hässleholm

Nässjö

Alvesta

Alvesta

Nässjö

Hässleholm

Mjölby (alt. Tranås beroende på var
pendeln vänder)

Som en avvägning mellan robusthet och hur mycket kapacitet som rimligtvis kan tas i
anspråk för att uppnå robustheten tillkommer robusthetsregeln att det måste vara minst 6
minuters headway mellan tågen i de kritiska punkter som tidigare identifierats på Södra
stambanan (förutom Lund). Det betyder att det totalt finns 8-9 minuter robusthet i varje
kritisk punkt som kan användas för återhämtning och störningshantering. De 8-9
minuterna består av:


2 minuter gångtidstillägg för det snabbare tåget innan den kritiska punkten



3-4 minuter headwaymarginal (total headwaytid - tekniskt minsta möjliga tid)



3 minuter tillåten avgångsförsening för det långsamma tåget till fördel för det snabba
tåget (RT+3 är gränsen för kvalitetsavgiften). Det långsamma tåget har
gångtidsmarginal som kan användas för återhämtning innan nästa viktiga uppehåll.

Värt att notera är att det här kravet på ökad headway endast gäller i de situationer där vi har
ett pendel-/regionaltåg som är planerat att avgå efter ett snabbare långväga persontåg
passerat driftplatsen (oavsett uppehåll eller inte). Det snabbare långväga persontåget kan
vara ett snabbtåg, fjärrtåg eller regionaltåg. Det gäller inte för tåg som kört länge efter
varandra på Södra stambanan, om de båda tågen utgår från driftplatsen i fråga eller om de
ena av tågen är ett godståg. I alla fall som inte ingår i definitionen av en kritisk punkt gäller
de befintliga reglerna i TRV 2016/831 – Riktlinjer täthet mellan tåg.
Det är även möjligt att tänka sig att fördelningen av de 8-9 robusthetsminuterna kan tillåtas
skilja sig något åt mellan olika kritiska punkter, för att få ihop en tillåten tågplan.
Grundkravet på headwaytid i en kritisk punkt är 6 minuter, men om det inte är möjligt att få
ihop en tillåten tågplan med det kravet kan headway marginalen istället fördelas ut på
antingen gångtids- eller uppehållsmarginal för det snabba tåget innan den kritiska punkten,
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eller gångtids- eller uppehållsmarginal för det långsamma tåget efter den kritiska punkten.
Kravet är att det ska finnas minst lika mycket marginatid totalt sett i den kritiska punkten
som om headwaytiden hade varit 6 minuter.

De nya konstruktionsreglerna
De nya konstruktionsreglerna bygger mycket på de befintliga riktlinjerna i TDOK 2016:0128
– Konstruktion av körplaner för tåg med vissa skärpningar och tillägg. För att få en korrekt
körplan måste till exempel vissa tillägg göras manuellt för att ta hänsyn till nedsättningar,
banarbeten och för att inte Trainplan fångar upp alla specialfall i infrastrukturen. Det ska
heller inte vara lika lätt att frångå riktlinjerna utan de ska ses som bindande regler och man
kan bara frångå dem i undantagsfall efter diskussion kring vilka konsekvenser det då kan få.
För de flesta tåg på Södra stambanan ändras inte reglerna mer än så, jämfört med tidigare
riktlinjer. Den stora skillnaden gäller de långväga persontågen som får en ny nodindelning
och nya krav på headway på vissa platser som beskrivits ovan. Genom att fördela ut
marginaltid där den behövs i förhållande till störningskänsliga situationer och kritiska
punkter ökar robustheten i hela tågplanen.
Nedan följer de regler som tagits fram för Södra stambanan som ska efterföljas i planeringen
både på lång och kort sikt. Ett förbehåll är att vissa anpassningar kan behöva göras i ad hoc.
Reglerna sammanställs också i detalj i Bilaga 2.


De gångtidstillägg som visas i Bilaga 1 måste läggas till manuellt vid sidospårskörning.



Förbigångar på motsatt sida på dubbelspåret där tåget måste korsa motriktat spår får
endast planeras in om det finns tillräckligt med plats på det motriktade spåret. Det
ska finnas en lucka i trafiken på minst 3 minuter både på väg in till förbigångsspåret
och på väg ut från spåret.



Kommande planerade hastighetsnedsättningar ska diskuteras och tas hänsyn till med
gångtidstillägg då det bedöms rimligt. Detta gäller även frekvent återkommande
nedsättningar som förekommer på banan inkl. servicefönster.



Hänsyn ska tas till korsande tågvägar som uppstår i tågplan. Korrekta
spåranvändningsplaner ska göras i god tid innan fastställelse, gärna i samråd med
trafikledningen.



Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg



Befintliga riktlinjer för tågplanekonstruktion ska gälla som regler angående nodtillägg
och headwaytid (med undantag för långväga persontåg som får ett nytt nodupplägg).
Det ska dock påpekas att de gångtidstillägg som läggs på grund av sidotågväg med
mera inte ska räknas samman som nodtillägg.



Långväga persontåg som går merparten av sträckan mellan Stockholm och Malmö
måste följa mer detaljerade krav på var nodtilläggen ska placeras, se Tabell 2 och
Tabell 3.



I kritiska punkter (vissa förspecificerade platser, se Tabell 4, där två tåg interagerar på
ett visst sätt) måste det vara minst 6 minuters headway mellan tågen. Detta krav är ett
komplement till det generella headwaykrav som anges i TRV 2016/831 – Riktlinjer
täthet mellan tåg. Det dokumentet anger minsta tillåtna headway, en headway som
ytterligare kan kravställas för att förbättra robustheten i tågplan.
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De planerade uppehållstiderna för framförallt långväga persontåg måste
överensstämma bättre med den faktiska uppehållstiden. Inga uppehåll för snabbtåg
får vara kortare än 2 minuter och på vissa driftplatser borde 3 minuters uppehållstid
användas. Principen med avgång=ankomst är att föredra för att möjliggöra avgång så
snart som möjligt.

Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall
kan det dock krävas några sekunders avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan.
De tillåtna avvikelserna är 10 % av en minut vilket ger värdena:


Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder.



Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om
gångtidstillägg/headwaymarginal är 6 sekunder, till exempel vid en förbigång kan
man i undantagsfall låta det vara 2 minuter och 54 sek istället för 3 minuter.

Ett dokument innehållande detaljerade konstruktionsregler för Södra stambanan visas i
Bilaga 2.

Effekter av de nya konstruktionsreglerna
Som en konsekvens av de nya konstruktionsreglerna får tågen en mer korrekt körplan.
Hänsyn tas till infrastrukturen så att tågen får rätt gångtid även på sidospår och att
förbigångar endast planeras in på motsatt sida av dubbelspåret om de får plats med hänsyn
till motriktad trafik. Headwaytiderna säkerställer så att tåg inte stör varandra även om de är
i tid vid förbigångar och vid kolonnkörning. Konstruktionsreglerna skapar mer ”luft” i
tågplanen, det vill säga mer tid för återhämtning och robusthet så att inte tågen stör
varandra trots små förseningar.
Som en konsekvens av den luft och tid som byggs in i tidtabellen kommer inte tågen att
kunna hålla sina tidigare önskade ankomst- och avgångstider. Tågen kommer också att
spridas ut över en längre tid då de inte längre kan gå lika tätt. Rent teoretiskt borde inte de
nya konstruktionsreglerna generera några längre gångtider för tågen, det tillförs ingen
gångtidsmarginal, om det inte är så att det av någon anledning saknas gångtid idag. Om det
finns uppehåll som i praktiken tar längre tid än planerat eller om tågen går in på sidospår
där det tar lägre tid för en passage ska den ytterligare tid det tar läggas till, vilket kan öka
gångtiden. Dock blir tågplanen körbar utan konflikter och mer lik den operativa
verkligheten, vilket får anses som en godtagbar anledning att öka gångtiden.
De nya konstruktionsreglerna har testats preliminärt genom att några tåg konstruerats efter
dem i Trainplan. Testet visar att det är möjligt att använda både de omplacerade
nodtilläggen och kravet på 6 minuters headway i de kritiska punkterna och ändå få ihop en
tillåten tågplan med alla tåg. Tågen har dock inte anpassats för att t.ex. köra till och från
andra anslutande banor eller köra över Öresundsbron vilket kan innebära ytterligare
låsningar som gör det blir svårt att få ihop tågplanen. Under den verkliga konstruktionen av
tågplanen behöver därför rimligheten av konstruktionsreglerna bedömas noggrannare
tillsammans med dess konsekvenser för att se om det går att hålla en 6 minuter headway i
alla kritiska punkter eller om den nödvändiga marginaltiden måste placeras ut på annat sätt
i tågplanen eller att det i vissa undantagsfall kan räcka med 5 minuter headway.
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Regeltolkning vid specialfall
Det är omöjligt att skriva ”hårda” regler som i varje uppkommen situation ger en bra
konstruktion av tågplan för både järnvägsföretag och samhälle. Det kommer alltid att finnas
lägen där man måste fråga sig om reglerna ger ett rimligt resultat. I dessa fall måste man
åtminstone överväga ett avsteg från reglerna. Normalt borde konstruktören ges utrymme till
skönsmässiga bedömningar i enkla, uppenbara fall. I nästa steg, där man måste överväga
frågor om exempelvis konkurrensneutralitet eller punktlighet i tågplan, ska närmaste chef
för kapacitetstilldelning involveras. För Södra stambanan gäller att alla stora avsteg från
reglerna ska samrådas mellan konstruktör och chef för kapacitetsoptimering samt loggas.
Orsaken är att avsteg ska loggas för enkel uppföljning av utfallet av de nya reglerna.
En av avsikterna med konstruktionsreglerna är att så långt som möjligt ge ett förutsägbart
resultat av en ansökan om tågläge. Vidare ska tågläget kvalitetsmässigt vara körbart, inte
planmässigt störa andra tåg samt möjliggöra tågdrift med acceptabel punktlighet. Om en
strikt tillämpning av reglerna ger ett dåligt (eller kanske orimligt) resultat, då ska ett avsteg
från reglerna övervägas. Om avsteget bedöms ligga i linje med grundläggande principer för
tidtabellskonstruktion, då ska avsteget göras. Om avsteget motiveras av andra skäl,
exempelvis för att få in alla ansökta tåg på banan, bör beslutet bli mer restriktivt.
Undantag får inte bli regel. Undantagen får inte bli alltför många eller frekventa, därför bör
en regelbunden översyn och uppdatering av konstruktionsreglerna företas.

Övriga viktiga faktorer
Under arbetets gång har flera relaterade faktorer observerats som inte kan anses ingå direkt
i arbetet. Det är dock värt att nämna de viktigaste, som är viktiga att ta i beaktande i
punktlighetarbetet rent allmänt och för Södra stambanan i synnerhet.
Kopplingen till Västra stambanan i Katrineholm
I Katrineholm ansluter Södra stambanan till Västra stambanan och tågen går på gemensam
bana till/från Stockholm. Störningar som inträffar norr om Katrineholm, t.ex. en
hastighetsnedsättning i Södertälje, påverkar tåg som fortsätter ner på Södra stambanan och
för att kunna förbättra punktligheten behöver dessa störningar också hanteras. Det har i
rapporten nämnts att det uppstår kritiska punkter i Katrineholm, Gnesta och Järna och
dessa behöver man också beakta för att förbättra punktligheten totalt sett. Nästa steg i
punktlighetsarbetet skulle därför kunna vara att inkludera Västra stambanan och skapa nya
konstruktionsregler för hela stråket mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg.
Kopplingen till operativ trafikledning
Det beslut som fattas i den operativa trafikledningen vid störningar påverkar punktligheten.
Genom att öka robustheten i kritiska punkter förbättras möjligheten för trafikledaren att
prioritera mellan tågen på ett sätt som är bäst för punktligheten totalt sett. Risken för att
konflikter mellan tågen ska uppstå minskar samtidigt som det uttalat finns marginaltid att
använda vid störningar. Det är dock viktigt att trafikledningen är insatt i robusthetsarbetet
och medveten om hur konstruktionen ser ut med t.ex. marginaltider och avgång=ankomst,
för att den buffert som finns ska kunna användas på bästa sätt. Det här arbetet behöver
samordnas med arbetet kring operativa prioriteringskriterier för att uppnå full effekt för
punktligheten.
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När det gäller godståg har det i den här studien observerats att de ofta går före eller efter sin
planerade kanal. För punktligheten är det viktigt att dessa tåg inte stör andra rättidiga tåg.
När det gäller tidiga godståg är det inte vår uppgift att bedöma om det ska vara tillåtet eller
inte att släppa ut tåg före sina kanaler, men vi anser ändå att det bör vara tillåtet om man ser
att det finns en konfliktfri ny kanal att köra tåget i. Det viktiga är att tidiga tåg inte tillåts
försämra punktligheten för andra tåg. Rätt hanterat finns möjlighet att höja punktligheten i
systemet totalt sett genom att tillåta godståg att gå före sin planerade körplan.
Stora störningar
En stor anledning till att punktligheten är så dålig på Södra stambanan är att det inträffar
många stora störningar. I det här arbetet har det inte ingått att studera hur och varför dessa
störningar uppstår då fokusen ligger på att anpassa tågplanen för små till medelstora
förseningar. Det finns dock stor potential att förbättra punktligheten genom att minska
antalet stora störningar och det finns därför behov av en djupare analys av varför de
uppkommer och hur de ska förhindras.
Banarbeten, underhållsarbeten, servicefönster och hastighetsnedsättningar
Banarbeten och andra planerade och oplanerade händelser som påverkar den tillgängliga
infrastrukturen påverkar även trafiken. I vissa fall påverkas trafiken inte så mycket och man
behöver inte ta hänsyn till händelserna i tågplan, men i uppföljningen av förseningarna på
Södra stambanan visar det sig att det är flera banarbeten och andra händelser som
tillsammans påverkar tågen i hög grad. De gångtidstillägg som finns i tågplanen ligger inte
på rätt ställen och/eller räcker inte till för att täcka upp för alla kända och oförutsedda
händelser vilket resulterar i förseningar för tågen. För att förbättra punktligheten krävs att
tågplanen anpassas i högre grad efter alla banarbeten och andra nedsättningar. I framtiden
behövs därför en bättre strategi för detta och att även de riktlinjer som tas fram efterföljs i
högre grad.
Eco-driving
För att uppnå en god punktlighet är det viktigt att den gångtidsmarginal som finns inbyggd i
tågplanen används på rätt sätt. Marginalen är i första hand till för att tåg som blivit
försenade ska få en chans att återhämta sig men för tåg som är i tid är det viktigt att inte låta
den extra tiden vara oanvänd genom att köra långsammare än planerat. Ett tåg i tid ska
snarare köra enligt sth där det är möjligt i förhållande till övrig trafik, vilket innebär att tåget
kan hamna före sin körplan om det finns gångtidstillägg inlagt. Lokföraren behöver i det
fallet bara upprätthålla ett tillräckligt stort avstånd till framförvarande tåg för att undvika
onödiga inbromsningar mot signaler som visar stopp men som hinner slå om innan tåget
har kommit fram. Genom att tåget ligger före sin kanal kan dock marginalen användas
senare om tåget skulle råka ut för en störning. Det är av samma anledning principen om
avgång = ankomst är att föredra, om tåget kan avgå tidigare kan det ligga före sin tidplan bli
mer motståndskraftig mot störningar. Genom att ett tåg kör med s.k. Eco-driving riskerar
den inplanerade marginaltiden förlorad och förseningar kan få en större inverkan än om
inte Eco-driving hade tillämpats. Det är således viktiga att Eco-driving endast används på
banor och i situationer där det inte finns risk för att tågens punktlighet påverkas negativt,
och Södra stambanan är inte en sådan bana.
Järnvägsföretagens ansvar
Trafikverket har ansvar för infrastruktur, trafikledning och kapacitetsfördelning medan
järnvägsföretaget har ett grundansvar för planering och ansökan av sina upplägg och sedan
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trafikering av dessa. Båda parters arbete påverkar tågens körbarhet och rättidighet. En
robust tågplan med god punktlighet är med andra ord inte bara Trafikverkets ansvar.
Spårbunden trafik innebär att tågen påverkar varandra och är beroende av varandra. På en
avreglerad järnväg är det därför ett rimligt krav att varje tåg, varje upplägg och därmed varje
järnvägsföretag ska bära sin del av systemets totala robusthet. Frågan är då; hur stor är ”sin
del” av den totala robustheten när tåg och upplägg ser olika ut och går olika långa sträckor?
Enligt vår mening är det ett minimikrav att ett tåg ska kunna återställa sin rättidighet efter
en mindre försening. Ser man till gränsen för när kvalitetsersättning betalas ut bör denna
mindre försening kunna uppgå till minst tre minuter. Tågen bör alltså ha gång- och
vändtider som efter hand kan återställa rättidigheten efter en försening på minst tre
minuter. Samma krav ställs även på uppläggen. Om ett tåg i ett upplägg får en försening på
tre minuter ska det därför inte kunna påverka uppläggets totala punktlighet. Detta gäller
oavsett var, när och i vilket skede förseningen uppstår. Man ska också vara noga med att
uppehållstider vid resandeutbyte ska uppgå till minst den tid som i verkligheten åtgår, i
annat fall tas marginaler i gång- och vändtider regelmässigt i anspråk för resandeutbyte. Om
ett tåg eller tågupplägg uppfyller sina egna robusthetskrav enligt ovan, då bär de också sin
del av systemets totala robusthet.
Det finns en risk med upplägg som har alltför snäva omlopp och/eller underskott i gång- och
uppehållstid samt inte har tillräckligt med marginaltid. Ett sådant upplägg är
störningskänsligt och påverkar också annan trafik negativt i och med att det inte bidrar med
någon flexibilitet i systemet. Konsekvensen kan bli att trafikens robusthet på hela banan
försämras. För att få helheten att fungera, och punktlighetsmålen att uppnås, måste alla
bidra med sin del av den robusthet som behövs.
Det som hittills har sagts får ses som minimikrav som måste uppfyllas för att varje
järnvägsföretag ska anses bära sin del av robustheten i tågplan. Utöver det finns det flera
andra åtgärder som de kan vidta för att förbättra punktligheten. Det som tidigare sagts om
Eco-driving och avgång=ankomst är två exempel. Ett annat är de tillfällen då ett
järnvägsföretag är ansvarigt för flera trafikupplägg som inbördes är beroende av varandras
punktlighet, till exempel i en kritisk punkt. Det är då viktigt att järnvägsföretaget själv
tänker över hur tågen kan påverka varandra i ett stört läge med en viss tidtabell, och har en
strategi för hur prioritering då ska ske för att minska risken för merförseningar.
Slutligen kan man också notera att vem som ansökt om tågen, samt tågens prioritet vad
gäller kapacitetstilldelning, inte får påverka kraven om robusthet i körplaner och upplägg.
Kravet att varje tåg och tågupplägg ska bära sin egen punktlighet och robusthet gäller
oavsett prioritet och vem som äger tågen.
Uppdatering av konstruktionsreglerna
De konstruktionsregler som tagits fram i det här arbetet till T19 bygger på den trafikbild som
gäller i T17 och T18 och det finns anledning att se över dem inför kommande tågplaner.
Kritiska punkter kan ändras om t.ex. pendeltågens upplägg ändras och tågen gör vändningar
på andra platser än vad de gör i T17. Kritiska punkter kan försvinna/tillkomma om trafiken
minskar/ökar avsevärt eller om uppehåll tas bort eller läggs till på de olika linjerna.
Tågvändningar innebär i sig en störningsrisk, de kan ta längre tid än planerat då problem
kan uppstå vid riktningsbyte. Därför är det viktigt att det finns marginaltid inplanerat i
vändtiden. Marginaltiden är också ytterst viktig för att inte förseningar som uppstått innan
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vändningen ska sprida sig i resten av omloppet. I reglerna för T19 ingår inga krav på
minimitider för tågvändningar, men sådana planeras att införas i samband med att reglerna
uppdateras till T20.
Behovet av extra marginal för robusthet är relaterat till hur förseningsmönstret har sett ut
de senaste åren. Problemen beror till stor del på banarbeten, nedsättningar på banan och
andra medelstora till stora störningar som ökar behovet av en mer robust tågplan. Med färre
och mindre primärstörningar på banan minskar behovet att ha stora marginaler för att
förhindra att primärstörningarna sprider sig. Det vill säga, om tågplanen skulle anpassas
bättre till banarbeten och andra kända störningar samtidigt som andelen infra- och
fordonsfel skulle minska, skulle antagligen även behovet av en headwaytid på 6 minuter i
kritiska punkter minska. Baserat på erfarenhet och statistik skulle därför konstruktionsreglerna kunna uppdateras och kravet på headwaytid i de kritiska punkterna minska till 5
eller 4 minuter.
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Bilaga 1. Förbigångsspår på Södra stambanan
med tillhörande gångtidstillägg
Nedan följer två tabeller som beskriver de förbigångsspår som finns tillgängliga för
södergående respektive norrgående tåg på Södra stambanan. Tabellerna anger
driftplatssignaturen, huvudspårsnr, om förbigångsspåret ligger på upp- eller nedspårssidan
samt vilket gångtidstillägg som behöver läggas till manuellt i Trainplan för persontåg och
godståg om de ska gå på förbigångsspåret. Värt att notera är att om en förbigång för ett
norrgående tåg planeras in på ett förbigångsspår som ligger på nedspårssidan, och vice versa,
måste hänsyn tas till mötande trafik med tillräcklig marginal. En markering med ” - ” i
kolumnen för tillägg innebär att det inte är lämpligt att planera in en förbigång på den
driftplatsen. Det kan till exempel bero på att persontåg inte har något resandeutbyte på den
driftplatsen och att förbigångar av persontåg endast bör planeras in i samband med att
persontåget gör uppehåll på driftplatsen.

Tabell 1. Förbigångsspår för södergående tåg

Huvudspår

Uppspår/Nedspår

Stö
Åby
Nrgb
Nr
Fi
Kms
Lp (Lp norr)
Lp
Lpg (Lp söder)
Vsd
Mt
My
Bx
Smn
Frd
Ras
Fls
Gmp

3
3
22
1
3
2
2
1
2
3
2
1
1
2
2
3
2
2

U
U
N
N+U
U
N
N
U
N
U
N
N+U
U
N
N
U
N
N

Tillägg för
godståg
120
90
30
0
60
30
30
0
90
0
0
0
60
0
0
0
0
30

N

4

N+U

30

Gt
Sy
Grd
Mo
Gåp
Av
Vs
Era
Äh
O
Hv
Hm
Väd
Tö
Sg

2
3
2
1
2
3
1
2
1
2
1
3
3
2
3

N
N+U
N
U
N
N+U
U
N
U
N
U
N+U
N+U
N
U

E

4

N+U

Ö
Thl
Lu

2
3
2

N
N+U
N+U

0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
30
0
0
0
60 (spår 6)
30 (spår 5)
30
0
30 (spår 3)

Driftplats

Tillägg för
persontåg
30
0
30
30 (spår 3)
60 (spår 2)
60
30
30
60
60
30 (spår 3)

Tabell 2. Förbigångsspår för norrgående tåg

Huvudspår

Uppspår/Nedspår

Stö
Åby
Nrgb
Nr
Fi
Kms
Lp
Vsd
Mt
My
Bx
Tns1
Frd
Ras
Fls

2
1
21
7
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3

U
U
N
N+U
U
N
U
U
N
N+U
U
N
N
U
N

Tillägg för
godståg
30
60
30
30
30
60
30 (spår 4)
0
0
30
60
0
0
0
0

N

5

N+U

60

Gt
Sy
Grd
Mo
Gåp
Av
Vs
Era
Äh
O
Hv
Hm1
Hm
Väd
Sg
E
Ö
Thl
Lu

3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
4
4
2
2
3
1
2
4

N
N+U
N
U
N
N+U
U
N
U
N
U
U
N+U
N+U
U
N+U
N
N+U
N+U

0
0
0
0
0
30
0
0
30
0
0
60
30
0
0
0
30
0
30 (spår 5, 6)

Driftplats

Tillägg för
persontåg
30
30 (spår 4, 5)
0
90
30 (spår 6)
60 (Spår 7, 8,9,10)
0
60
30
30
30
60
30
0

Bilaga 2. Konstruktionsregler på Södra stambanan
Med syfte att förbättra punktligheten på Södra stambanan har nya konstruktionsregler tagits
fram för att skapa en mer robust tågplan. Dessa regler ska efterföljas vid
tågplanekonstruktionen, både på lång och kort sikt. Det är möjligt att göra mindre avsteg
från reglerna, vilka beskrivs under Tillåtna tidsavvikelser nedan, men om större avsteg är
nödvändiga ska dessa diskuteras med och godkännas av chefen för kapacitetsoptimering. I
samtliga förekommande fall ska avsteg antecknas i en logg för att underlätta uppföljning av
utfallet.
Under kapacitetstilldelningsprocessen kan det uppstå problem som inte täcks av
konstruktionsreglerna eller där reglerna inte är tillämpliga. Dessa problem får lösas under
processens gång, i sista hand efter beslut av chefen för kapacitetsoptimering.
För konstruktion av tågplan T19 på sträckan Katrineholm – Malmö gäller följande:
1.

Tågplanen och tågens gångtider måste ta hänsyn till den rådande infrastrukturen
enligt nedanstående punkter.
o

Tåg som avviker från huvudspår, vid t.ex. en förbigång på en driftplats ska
ha de gångtidstillägg som presenteras i Bilaga 1.

o

Förbigångar på motsatt sida på dubbelspåret där tåget måste korsa
motriktat spår får endas planeras in om det finns tillräckligt med plats på det
motriktade spåret. Det ska finnas en lucka på minst 3 minuter både på väg in
till förbigångsspåret och på väg ut från spåret.

2. Kommande planerade hastighetsnedsättningar ska diskuteras och tas hänsyn till
med gångtidstillägg då det bedöms rimligt. Detta gäller även frekvent återkommande
nedsättningar som förekommer på banan inkl. servicefönster.
3. Hänsyn ska tas till korsande tågvägar som uppstår i tågplan. Korrekta
spåranvändningsplaner ska göras i god tid innan fastställelse, gärna i samråd med
trafikledningen.
4. Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg (maximalt -6 sekunder
är tillåtet).

5.

Befintliga riktlinjer för tågplanekonstruktion (TDOK 2016:0128 – Konstruktion av
körplaner för tåg) ska gälla som regler angående nodtillägg och headwaytid (med
undantag för långväga persontåg som får ett nytt nodupplägg). Det ska dock påpekas
att de gångtidstillägg som läggs på pga av sidotågväg etc inte ska räknas samman
som nodtillägg.

6. De planerade uppehållstiderna för framförallt långväga persontåg måste
överensstämma bättre med den faktiska uppehållstiden. Inga uppehåll för snabbtåg
får vara kortare än 2 minuter och på vissa driftplatser borde 3 minuters uppehållstid
användas. Principen med avgång=ankomst är att föredra för att möjliggöra avgång
så snart som möjligt.

7.

För långväga persontåg som går merparten av sträckan från Stockholm till Malmö,
oavsett hastighet, gäller följande placering av nodtilläggen:
Sträcka

# nodminuter

Cst – K

2

K – Nr

2

Nr – Tns

1

Tns – N

1

N – Av

2

Av – Hm

2

Hm – Lu

1

Lu – M

1

8. För långväga persontåg som går merparten av sträckan från Malmö till Stockholm,
oavsett hastighet, gäller följande placering av nodtilläggen:
Sträcka

# nodminuter

M – Hm

2

Hm – Av

1

Av – N

2

N – My

2

My – Lp

1

Nr – K

2

K – Cst

2

9. I kritiska punkter måste det vara minst 6 minuter headway mellan tågens
avgångstider. En kritisk punkt är en punkt i tidtabellen där ett långsammare
persontåg startar på banan efter ett snabbare persontåg har passerat platsen, dvs en
kritisk punkt består av en plats och två persontåg, se Figur 1. Det snabbare tåget kan
exempelvis vara ett snabbtåg, fjärrtåg eller regionaltåg och det långsammare tåget
kan vara ett regionaltåg eller lokaltåg.

Figur 1. En kritisk punkt mellan Tåg 1 och Tåg 2 på
station B. Minsta tillåtna headwaytid är 6 minuter.

De platser för södergående tåg som ingår i regeln om kritiska punkter är:


Norrköping



Nässjö



Alvesta



Hässleholm

Motsvarande platser för norrgående tåg är:


Hässleholm



Alvesta



Nässjö



Mjölby (alt. Tranås beroende på var pendeln vänder)

Tillåtna tidsavvikelser
Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall
kan det dock krävas några sekunder avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan. De
tillåtna avvikelserna är 10 % av en minut vilket exempelvis ger värdena:


Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder.



Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om
gångtidstillägg/headwaymarginal är 6 sekunder, t.ex. vid en förbigång kan man i
undantagsfall låta det vara 2 minuter och 54 sek istället för 3 minuter.

