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Sammanfattning 

I den här studien har punktlighetsproblemen på Västkustbanan analyserats och 

nya konstruktionsregler har tagits fram med syfte att förbättra punktligheten. En 

utgångspunkt för arbetet har varit de regler för körplanekonstruktion som tidigare 

har tagits fram för Södra och Västra stambanan samt för Värmlandsbanan. 

Problemen på Västkustbanan skiljer sig något från tidigare studerade banor då den 

består av både dubbelspår och enkelspår. Det är tydligt att den stora 

trafikmängden och önskan om korta gångtider har lett till att tågplanen är snävt 

konstruerad. Det finns inte mycket marginaltid mellan tågen eller i tågens 

individuella körplaner vilket gör att trafiken blir mycket störningskänslig. Speciellt 

över enkelspårsdelen mellan Ängelholm och Helsingborg uppstår eller ökar många 

förseningar. Genom att kombinera de regler som tidigare tagits fram för 

dubbelspår och enkelspår kan tågplanen på Västkustbanan göras mer robust vilket 

innebär att fler tåg får möjlighet att gå punktligt. De nya reglerna innebär att vissa 

gångtider kommer att förändras och det kan bli svårt att hålla de gångtider som 

ansökts om tidigare, men genom att förseningarna minskar med den nya 

tågplanen kommer den faktiska upplevda restiden för resenärerna att minska.  
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Inledning 

Bakgrund  

Västkustbanan är en av de mest trafikerade banorna i Sverige. Under de senaste 

åren, inte minst sedan tunneln genom Hallandsås invigdes, har det varit stor 

efterfrågan på kapacitet och konkurrens om tåglägen. På banan är både gods- och 

persontrafik betydande då det är en viktig länk mellan Göteborg och Malmö, samt 

vidare till Danmark. Persontrafiken består av både snabba, långväga tåg, men 

också regionaltåg och pendeltåg som gör fler uppehåll och inte går hela sträckan 

mellan Göteborg och Malmö. Flera linjer ansluter också till Västkustbanan i någon 

av de många knutpunkter som finns längs med banan. Den höga efterfrågan 

tillsammans med de olika trafikeringsmönstren innebär en stor utmaning att 

tillgodose trafikens önskemål och samtidigt eftersträva en god kvalitet i tågplan. 

Detta har lett till att tåg som trafikerar Västkustbanan får leva med störningar, 

förseningar och punktlighetsproblem. För att få helheten att fungera måste 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) och på Södra 

stambanan (se rapport TRV 2018:138) visar att det är möjligt att förbättra 

punktligheten på en banan genom att ändra reglerna för hur tågplanen får 

konstrueras. Då Västkustbanan, på samma sätt som tidigare studerade banor, lider 

av stora punktlighetsproblem är det därför ett naturligt steg att fortsätta 

framtagandet arbetet med nya konstruktionsregler på den banan. Tidigare 

framtagna regelverk för enkelspår och dubbelspår kan kombineras på lämpligt sätt 

för att skapa regler som fungerar för Västkustbanans olika delar. 

Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet är att analysera situationen på Västkustbanan, 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 

2021 (T21). 

Linjebeskrivning  

Västkustbanan är en järnväg som går mellan Göteborg och Lund, se karta i Figur 1. 

Banan består till merparten av en dubbelspårig linje med ett antal driftplatser där 

det bland annat finns möjlighet till att göra uppehåll och växla mellan spåren. Det 

finns ett antal förbigångsspår där långsammare tåg kan släppa förbi snabbare tåg. 

Bilaga 1 visar alla förbigångsspår på Västkustbanan, om de ligger på upp- eller 

nedspårssidan och om det behövs gångtidstillägg för att trafikera dem. 
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Mellan Varberg och Hamra och mellan Helsingborg och Ängelholm är banan 

enkelspårig. Mellan Helsingborg och Ängelholm finns dock fyra mellanliggande 

driftplatser med mötesmöjlighet. I Bilaga 1 visas alla mötesdriftplatser och om det 

behövs gångtidstillägg för att trafikera dem. 

 

Figur 1. Västkustbanans sträckning från Göteborg till Lund (enkelspår rödmarkerat) 

På flera av driftplatserna längs Västkustbanan ansluter andra banor vilket skapar 

beroenden och korsande tågvägar för tågen. Det finns även flera driftplatser där 

plattformarna ligger på linjen och det är inte möjligt att göra förbigångar i 

samband medpersontågsuppehåll. Spårutformningen på vissa platser medför extra 

svårigheter vid konstruktion av körplaner, till exempel att tåg som vänder söderut i 

Förslöv måste gå på motriktat spår hela vägen till Viarp. 

Problembild 

Generellt sett har trafiken på Västkustbanan under flera år lidit av 

punktlighetsproblem och de har ökat i samband med att trafiken ökat efter 

öppnandet av tunneln genom Hallandsås. Störningarna kan klassificeras i tre olika 

typer: 

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 järnvägs-företaget 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.  
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Konstruktionsregler för tågplaner 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 tågplanekonstruktion. 

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, det är inte rimligt att en tågplan 

ska konstrueras för att hantera sådana störningar 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 tågplan 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. Det är speciellt problematiskt på de enkelspåriga passagerna där 

ofta långa kedjor av tåg påverkar varandra. Genom att göra tågplanen 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. På de enkelspåriga passagerna finns det dock 

många snäva möten inplanerade och där får även mindre störningar stor påverkan 

då de lätt sprider sig mellan tåg. 

Vi kommer att fokusera på små och medelstora störningar då det är där 

möjligheterna att påverka punktligheten med en mer robust tågplan är som störst.  

Olika trafikupplägg 

Trafiken på Västkustbanan består som tidigare nämnts av många olika 

trafikupplägg, snabbtåg och flera regional- och pendeltågsupplägg med olika 

uppehållsmönster samt godståg. På grund av den stora trafikefterfrågan är det på 

vissa delar av banan mycket trångt, framför allt kring Göteborg och mellan 

Helsingborg och Lund. Om det uppstår störningar på banan är det lätt att tågen 

hamnar i fel ordning då de har olika medelhastighet kan snabbare tåg hamna 

bakom långsammare tåg och få stora merförseningar.   

Även enkelspårsträckan mellan Helsingborg och Ängelholm är mycket hårt 

utnyttjad under vissa tider på dygnet och just för att den är enkelspårig skapar det 

stora problem för tågen om minsta försening uppstår. Flera tåg har inplanerade 

möten med upp till tre andra tåg på sträckan med små marginaler i alla möten 

vilket gör att en försening lätt sprider sig till flera andra tåg i långa kedjor. 
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Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjandet på Västkustbanan har under de senaste åren varit mycket 

högt på vissa delsträckor, framförallt mellan Göteborg och Kungsbacka, samt på de 

två enkelspårsetapperna Varberg – Hamra och Ängelholm – Helsingborg. Tabell 1 

visar hur kapacitetsutnyttjandet såg ut 2018. Grön markering innebär att sträckan 

ligger på en bra nivå, att det finns utrymme för underhåll och att det finns 

möjlighet till ytterligare trafik. Gul markering innebär att trafikmängden stämmer 

bra överens med befintlig infrastruktur men att det kan behövas anpassningar för 

att få in all trafik och underhåll. Röd markering innebär att trafiken börjar närma 

sig kapacitetstaket, att det är svårt att utföra underhåll och att 

störningskänsligheten är hög.  

Värt att nämna gällande kapacitetsutnyttjandet är att det ofta är stor skillnad på 

dygnsvärdet och värdet för max 2 timmarna. Det beror på att det är en stor 

efterfrågan på kapaciteten just under högtrafiktimmarna. Under dessa timmar 

finns en mycket liten återställningsförmåga i systemet och störningar kan få leva 

kvar ända tills trafikmängden tunnats ur till lågtrafik igen.  

Västkustbanan är på grund av de många avgreningarna till andra banor uppdelad i 

många linjedelar. Till exempel skapas linjedelar med start och slut i Värö, 

Eldsberga och Kävlinge bara för att andra banor tillkommer/viker av där. Detta 

trots att det endast är en liten del av trafiken som tillkommer/avviker i punkterna. 

Detta gör att kapacitetsutnyttjandet ser något bättre ut än vad det är i praktiken.  

Det finns stora beroenden mellan tåg som sträcker sig över linjedelsindelningen 

och som gör att vissa delar av banan skulle uppvisa en gul eller röd beläggning 

med en annan linjeindelning. 

 Tabell 1. Kapacitetsutnyttjande från årsuppföljningen 2018 på sträckan Göteborg – Lund 

Sträcka Dygn Max 2 h 

Göteborg - Kungsbacka 0,72 1,07 

Kungsbacka - Värö 0,32 0,43 

Värö - Varberg 0,25 0,37 

Varberg - Hamra 0,88 0,94 

Hamra - Falkenberg 0,24 0,31 

Falkenberg - Halmstad 0,27 0,38 

Halmstad - Eldsberga 0,16 0,25 

Eldsberga - Förslöv 0,16 0,28 

Förslöv - Ängelholm 0,34 0,45 

Ängelholm – Helsingborg C 0,93 1,17 

Helsingborg C - Helsingborg gbg 0,51 0,78 

Helsingborg gbg - Kävlinge 0,48 0,77 

Kävlinge - Lund 0,31 0,40 
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Uppföljning av tågplanekonstruktionen i T18 

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 Västkustbanan är Göteborg, Förslöv och Malmö. Storleken på 

nodtilläggen skiljer sig åt beroende på vilken hastighet tåget framförs i. Riktlinjen 

är att det ska vara 4 minuter 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. 

Rapporten 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 Västkustbanan och den headway 

som gäller där.  

Utöver de tider som är specificerade i Figur 2 gäller 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 driftplats 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. 
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Figur 2. Urklipp från rapporten Riktlinjer täthet mellan tåg som rör Västkustbanan T18 
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Efterföljning av riktlinjerna i T18 

Vid en uppföljning av tågplan T18 för Västkustbanan går att utläsa att de befintliga 

riktlinjerna till största delen följs, men det finns en del undantag och tolkningar 

som gjorts. Några tåg ligger för tätt enligt headwaykraven, se Figur 3 och Figur 4. 

 

 

Figur 3. Utdrag ur T18, med exempel på tåg 492 och 20180 som inte 
uppfyller headwaykravet mellan Halmstad (HD) och Falkenberg 
(FABP) 

 

 

Figur 4.Utdrag ur T18, med exempel på tåg 11081 och 1673 som inte 
uppfyller headwaykravet vid utfart från Förslöv (FÖR) 
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Snabba persontåg (> 180 km/h) ska ha minst 4 minuter nodtillägg mellan noderna 

på Västkustbanan vilket de flesta tåg i stort sett kommer upp i. Mellan Göteborg 

och Förslöv har dock flera snabba tåg inte tillräckligt med nodtillägg, men de har 

alltid ett visst infasningstillägg som skulle kunna användas som nodtillägg. Det här 

är ett sätt att hålla ner den totala gångtiden för tåg som inte gäller enbart för 

snabbtåg. Flera tåg har fått extra gångtid inlagt på grund av att de måste fasas in 

till möten eller andra platser där de är beroende av andra tåg. Om alla dessa tillägg 

lades som infasningstillägg saknas det kvalitetstid i vissa av tågen. 

Observationer av T17 som påverkar robustheten 

I konstruktion av tågplanen finns det aspekter som inte är reglerade med hjälp av 

regler idag, men som kan komma att påverka tågen operativt. Trafikverkets 

trafikledning i Göteborg och Malmö, 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 driftplatsområdena. Det betyder att en detaljerad spåranvändningsplan är 

mycket viktig för att säkerställa att tågplan är fullt körbar och inte genererar 

störningar. Under vissa tider på dygnet är det spårbrist i bland annat Varberg och 

Halmstad och tåg står uppställda under lågtrafik vilket begränsar 

förbigångsmöjligheten i till exempel Kungsbacka. 

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. Framförallt i anslutning till enkelspåren ligger tågen ofta mycket 

tätt inplanerade, det vill säga att ett tåg förväntas kunna lämna enkelspåret vid i 

stort sett samma tid som ett annat tåg kör in på enkelspåret, vilket innebär en 

störningsrisk. De största problemen handlar om korsande tågvägar i södra änden 

av Halmstad, Förslöv och Ängelholm. Även vid Helsingborgs godsbangård uppstår 

frekvent korsande tågvägar till och från anslutande banor som skapar störningar. 

Tågen skulle behöva separeras i tid för att minska antalet störningar men det är 

komplicerat då det rör sig om en stor mängd tåg.  

Slutsatsen av uppföljningen av konstruktionen av T18 är att dagens riktlinjer 

efterföljs relativt bra och i de fall de inte gör det genererar det inte några allvarliga 

konflikter eller stora störningar. Däremot är tågen konstruerade mycket snävt på 

flera platser vilket innebär att tågen måste ligga exakt i sin kanal för att inte skapa 

störningar för andra tåg. För att förbättra punktligheten behöver de befintliga 

riktlinjerna förfinas och kompletteras med ytterligare regler som skapar en mindre 

störningskänslig tågplan. 

Uppföljning av förseningar och orsaker  

För att få en bild av problemen på Västkustbanan har punktligheten och 

förseningsspridningen studerats med hjälp av statistik från hösten 2018. I all 

presenterad statistik nedan har tåg som fått en stor enskild störning och hamnat 

långt från sin ursprungliga kanal (en störning på upp emot 15 min) tagits bort. Så 

pass stora störningar förväntas inte en tågplan kunna klara av.  
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Tågföring och punktlighetsstatistik för pendeltåg 

Mellan Kungsbacka och Göteborg påverkar pendeltåg och övriga tåg varandra i 

hög utsträckning. Det gäller både i tågplanekonstruktionen och i operativ drift. 

Figur 5 och Figur 6 visar hur medelförseningen utvecklar sig för ett antal olika 

pendeltågslinjer mellan Kungsbacka och Göteborg. I båda riktningarna ökar 

tågens försening längs med linjen men kan återhämta sig relativt bra strax innan 

slutstation.  

 

Figur 5. Medelförsening i minuter för pendeltåg Kungsbacka – Göteborg hösten T18 

 

 

Figur 6. Medelförsening i minuter för pendeltåg Göteborg – Kungsbacka hösten T18 

Anledningen till att mönstret ser ut så här går att koppla direkt till tågens 

körplaner där en stor del av kvalitetstillägget ligger placerat innan slutstation, se 

Figur 7. Alla uppehåll är planerade som behovsuppehåll utan faktisk uppehållstid, 

den uppehållstid som finns är enbart avrundningstid för att ankomma till nästa 

stopp på hel minut. Det gör att det för vissa uppehåll finns uppehållstid 

(exempelvis 48 sek i Kållered) medan andra uppehåll bara har några enstaka 

sekunder (exempelvis 12 sek i Lindome). Körplanen för södergående tåg ser ut på 

liknande sätt och leder till samma konsekvenser. På de driftplatser där det inte 

finns tillräckligt med uppehållstid är det självklart att tågen kommer att få en 

försening. Om man bara ser till pendeltågen kan det vara en godkänd lösning att 

göra körplaner som leder till förseningsmönstren ovan, tågen kan ju återhämta sig 

till slutstation. Problemet är att detta är en sträcka med ytterst hög belastning och 

en medelförsening på några minuter mitt på sträckan stör andra bakomvarande 

tåg i systemet. 
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Figur 7. Körplan för ett pendeltåg mellan Kungsbacka – Göteborg i T18 

Ett stort problem för pendeltågen som går i riktning Kungsbacka – Göteborg är att 

de har en planerad avgångstid från Kungsbacka strax efter att ett snabb- eller 

regionaltåg passerat platsen. De långväga snabbare tågen kommer ofta några 

minuter sent till Kungsbacka vilket påverkar pendeltågens avgångstider. I Figur 8 

som visar förseningsspridningen för en dag under hösten 2018 ser man tydligt hur 

försenade långväga tåg kommer till Kungsbacka (Kb) och gör att pendeltågen som 

startar där blir sena vid avgång. 

 

Figur 8. Typisk förseningsspridning på grund av att långväga tåg kommer sent till Kungsbacka. 
Grå=planerad tågplan, grön=tåget är i tid, orange=tåget är 0-3 min sent, röd=tåget är mer än 5 min 
sent. 

För de pendeltåg som går mellan Helsingborg och Lund, och vidare mot Malmö 

(Pågatåg), finns en minut uppehållstid inplanerat för de flesta uppehåll men det 

ligger även mycket negativt gångtidstillägg inlagt på tågen för att avrunda 

ankomsttiderna på nästkommande driftplats till närmaste minuttal. I praktiken 

blir utfallet ungefär samma som för Västtrafiks pendeltåg, de planerade 

uppehållen blir olika långa och generellt sett är de för korta. Tågens 

avgångpunktlighet är inte alltid bra och i samband med att gångtiden är knapp 

ankommer de ofta försenade till slutstation. För norrgående pendeltåg är 

ankomstpunktligheten i Helsingborg 70 % (RT+1) och 87 % (RT+3).  För 

södergående pendeltåg är ankomstpunktligheten i Lund 64 % (RT+1) och 86 % 

(RT+3).   

Det går även Pågatåg mellan Helsingborg och Halmstad samt mellan Helsingborg 

och Förslöv. Dessa tåg innehåller i sig tillräckligt med nodtillägg och uppehållstid 

och får sällan en stor merförsening på sträckan, men snäva möten med andra tåg 

på enkelspåret mellan Helsingborg och Ängelholm gör att de ibland hamnar ur sin 

kanal, se exemplet med tåg 1689 i Figur 9. Det är dessutom stor skillnad i 

punktligheten mellan norrgående och södergående tåg. Från Halmstad ligger 
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pendeltågen ibland inplanerade tätt efter ett snabbtåg vilket gör att om snabbtåget 

är sent kan inte pendeltåget avgå i tid. Pendeltåg som inte ligger tätt bakom ett 

snabbtåg har en avgångspunktlighet (RT+3) på 97 % medan pendeltåg som ligger 

tätt bakom ett snabbtåg istället har en avgångspunktlighet (RT+3) på 83 %. Den 

försening som följer med pendeltågen redan från startstationen är svår att hämta 

igen vilken man också kan se i Figur 9. 

 

Figur 9. Förseningsmönster för tåg 1689, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften för 
en dag. 

För de Pågatåg som vänder i Förslöv är förseningsmönstret liknande övriga 

Pågatåg mellan Helsingborg och Halmstad. De tåg som ligger nära ett annat tåg 

vid avgång från Förslöv eller Helsingborg har sämre avgångspunktlighet än andra 

tåg och det är flera tåg som blir merförsenade över enkelspåret. 

Tågföring och punktlighetsstatistik för regionaltåg 

På Västkustbanan går flera regionaltågsupplägg som går på hela, eller delar av 

banan. De upplägg som går frekvent under trafikdygnet går Göteborg–Lund 

(vidare mot Malmö), Göteborg–Halmstad och Helsingborg–Lund (vidare mot 

Malmö). 

Regionaltåg som går från Göteborg till Halmstad följer ofta förseningsmönstret 

som visas i Figur 10. Tågen ligger tätt efter pendeltåg i Kungsbacka (Kb) och får 

lätt en följdförsening innan Kb på grund av att pendeltågen ofta är lite sena i 

högtrafiktimmarna. Den här förseningen är svår att hämta igen då det mesta av 

tågens nodtillägg ligger innan Kb samt att det finns ett uppehåll inplanerat i Åsa 

utan uppehållstid.  

 

Figur 10. Förseningsmönster för tåg 20177, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften 
för en dag. 
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Norrut skiljer sig tågens förseningsmönster åt beroende på om de ligger 

inplanerade tätt efter ett snabbtåg vid avgång från Halmstad. Figur 11 kan vi se att 

avgångsförseningen från startstationen Halmstad (Hd) är relativt stor för tåg 

20158, det är få tåg som kan avgå i tid. Tre minuter innan 20158 ligger snabbtåg 

426 inplanerat som ofta är en eller några minuter sen. I snitt har tåg som ligger 

nära ett snabbtåg i Halmstad en avgångspunktlighet (RT+3) på 67 % jämfört med 

regionaltåg som inte ligger nära ett snabbtåg som har en avgångspunktlighet 

(RT+3) på 97 %. Konsekvensen av att avgå sent från Halmstad är att regionaltåget, 

som inte har möjlighet att köra ikapp sin tidtabellstid, även ankommer sent till 

Göteborg. Det finns även en kritisk punkt i Kungsbacka där regionaltåget, om det 

är tillräckligt sent, riskerar att hamna efter pendeltåget som startar i Kungsbacka. 

De tåg som i Figur 11 är över ca 7 minuter sena riskerar att hamna efter 

pendeltåget och då ser vi att förseningarna ökar hela vägen in till Göteborg och 

slutar på minst 13 minuter.  

 

Figur 11. Förseningsmönster för tåg 20158, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften 
för en dag. 

Liknande problematik finns för de norrgående regionaltågen som går hela vägen 

mellan Lund och Göteborg, men konflikterna i Halmstad och Kungsbacka uppstår 

inte lika ofta. I Figur 12 illustreras det typiska förseningsmönstret för 

regionaltågen där de avgår från Malmö (M) med en dålig avgångspunktlighet. 

Anledningen till det är att de ofta ankommer sent från Danmark och den 

förseningen kan de inte hämta igen förrän de passerat Helsingborg (Hb). Mellan 

Helsingborg (Hb) och Ängelholm (Ä) har de flesta regionaltåg flera minuter 

infasningstid och kvalitetstid inlagt för att passa ihop tågmöten på enkelspåret. 

Om tåget är försenat kan oftast den tiden användas för återhämtning. I Halmstad 

(Hd) är det mesta av ingångsförseningen inhämtad och tåget kan gå i rätt kanal in 

mot Göteborg (G). Det är endast enstaka tåg som har en försening på över 7 

minuter i Kungsbacka (Kb) som gör att de hamnar efter ett pendeltåg där. Det går 

att se en viss förseningsökning strax innan Varberg (Vb) och den beror på att det 

är ett försenat motriktat tåg som inte hunnit lämna enkelspåret mellan Varberg 

och Hamra innan regionaltåget kommer dit. Det innebär att regionaltåget vissa 

dagar måste bromsa in och vänta på att det motriktande tåget har passerat.  
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Figur 12. Förseningsmönster för tåg 11062, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften 
för en dag. 

Södergående regionaltåg som går hela vägen från Göteborg till Lund och vidare 

mot Malmö har liknande svårigheter som andra regionaltåg på sträckan. De blir 

något sena redan innan Kungsbacka (Kb) då försenade pendeltåg ligger tätt 

framför regionaltågen och de tåg som förbigås av snabbtåg i Halmstad får en något 

ökad avgångsförsening från Halmstad. Det största problemet är dock sträckan 

Ängelholm (Ä) – Helsingborg (Hb) där det ligger upp till 4 spetsmöten per 

regionaltåg inplanerade under vissa timmar på dygnet. Här uppstår det stora 

störningar för dessa tåg (se Figur 13) medan de tåg som går i lågtrafik och inte har 

så många möten inplanerade, istället kan köra in 5 minuter gångtid. Det beror på 

att man har valt att behålla samma totala gångtids oavsett när på dygnet tågen kör 

och oberoende av hur många möten som planerats in. Den försening som uppstår 

mellan Ängelholm och Helsingborg har regionaltågen svårt att hämta igen på 

grund av att den täta trafiken mellan Helsingborg och Malmö. 

 

Figur 13. Förseningsmönster för tåg 11033, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften 
för en dag. 

I rusningstrafik går det regionaltåg mellan Helsingborg och Lund och vidare 

till/från Malmö. De norrgående regionaltågen ankommer oftast från Danmark 

med en försening som de inte kan hämta igen i någon större utsträckning fram till 

Helsingborg. Mellan Helsingborgs godsbangård och Helsingborgs central har de 

flesta av tågen ett gångtidstillägg på 3 minuter vilket innebär att det finns tid för 

tågen att stanna vid plattform och återhämta sig även om de blir störda av andra 

tåg vid infarten till driftplatsen.  

Södergående regionaltåg från Helsingborg kan avgå relativt punktligt från 

Helsingborg, men störs naturligtvis då och då av andra tåg som kommer försenade 

norrifrån. De får en något ökad försening i anslutning till Helsingborgs 

godsbangård där det uppstår korsande tågvägar med annan trafik, samt att det i 

vissa regionaltåg saknas inplanerad uppehållstid vid plattformen.  
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Tågföring och punktlighetsstatistik för godståg 

Godstrafiken på Västkustbanan går normalt inte hela banan utan endast sträckan 

Göteborg (Sävenäs rangerbangård) – Ängelholm. De flesta tågen över 

Åstorp/Teckomatorp/Kävlinge i stället för direkt Ängelholm – Arlöv, medan vissa 

viker av redan i Halmstad och går via Markaryd – Hässleholm.  Godstågen går 

med andra ord inte på det känsliga enkelspåret Ängelholm – Helsingborg, vilket 

knappast heller varit lämpligt (eller ens möjligt) med tanke på hur omfattande 

persontrafiken är.  

Godståg går ofta före sin planerade tidtabell men även efter. Till skillnad från 

persontåg är inte godståg bundna till sin tidtabell på samma sätt. När ett tåg är 

färdigrangerat vill operatörerna ofta köra iväg det före planerad avgångstid för att 

underlätta kommande rangering. I andra fall måste tågen vänta på vagnar som är 

försenade från exempelvis utlandet, eftersom tåguppdraget annars mister sin 

uppgift. Under väg kan godstågen vanligtvis köra in tid då gångtiden är anpassad 

till maximalt tillåten vikt och längd, medan tågen i verkligheten är både lättare och 

kortare. 

På Västkustbanan uppvisar godstrafiken stor spridning om man utgår från 

tågplan. Många tåg går sent eller tidigt i förhållande till planerat läge. Godstågen 

håller dock sin planerade gångtid på ett bra sätt och det är förhållandevis ovanligt 

med stora merförseningar eller kraftigt inkörd tid. Det tyder på att godstågen går 

att kombinera med övrig trafik på banan på ett relativt bra sätt. Här spelar 

självklart en god tillgång till förbigångsspår en viktig roll. Att snabbtågstrafiken, 

som uppvisar störst hastighetsskillnad jämfört med godstrafiken, inte är så tät som 

på en del andra banor har också betydelse. I Figur 14 ser vi ett exempel på en 

typisk tågföring för godståg på Västkustbanan. Tåget är 42711 som avgår från 

Göteborg vid middagstid och de flesta dagar avgår tåget före sin planerade 

avgångstid och ankommer ungefär i planerad tid. 

Som redan nämnts skulle problemen på Västkustbanan vara betydligt större om 

inte godstrafiken haft möjlighet att gå på alternativa banor från Ängelholm 

respektive Halmstad.   

  

 

Figur 14. Förseningsmönster för tåg 42711, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften 

för en dag. 
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Tågföring och punktlighetsstatistik för snabbtåg 

Snabbtågsupplägget är det mest känsliga upplägget på Västkustbanan. De har 

korta gångtider och kör hela sträckan mellan Lund och Göteborg. Norrgående 

snabbtåg klarar sig relativt bra fram till Glumslöv (Glv) söder om Helsingborg 

(Hb), men där uppstår störningar på grund av att pendeltåg ligger inplanerade tätt 

före i tågplan och/eller korsande tågvägar som uppstår vid Helsingborg 

godsbangård. Mellan Helsingborg och Ängelholm (Ä) ökar sedan förseningarna på 

det sätt som illustreras i Figur 15 för tåg 482. Medelförseningen ligger på ca 2 

minuter ut från Helsingborg och hamnar på ca 5 minuter vid Ängelholm. Detta 

beror på att tågen ligger inplanerade med 1-3 möten där förseningar uppstår på 

grund av att både snabbtågen och de mötande tågen inte går exakt enligt plan. Den 

här förseningen kan vara svår för tågen att hämta igen beroende på om de hämnar 

för eller efter regionaltåget som startar i Halmstad (Hd). I Figur 15 ser vi hur 

tågens förseningar sprider sig in mot Göteborg (G). De tåg som kan återhämta sig 

mellan Halmstad och Göteborg är de som blivit prioriterade operativt och fått gå 

före regionaltåget och de som istället får en ökad försening har fått ligga efter 

regionaltåget.  

 

Figur 15. Förseningsmönster för tåg 482, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften för 
en dag. 

Södergående snabbtåg har ett liknande förseningsmönster som norrgående 

snabbtåg. De kan få en liten störning vid Kungsbacka (Kb) då det ofta ligger 

pendeltåg strax före snabbtågen i tidtabellen som är något sena. Nästa känsliga 

punkt för snabbtågen är enkelspåret mellan Varberg (Vb) och Hamra (Haa) som 

syns något tydligare för södergående tåg. Det sämsta tåget över enkelspåret är tåg 

491 där i stort sett alla tåg blir försenade med flera minuter, se Figur 16.  

 

Figur 16. Förseningsmönster för tåg 491, hösten T18, i minuter. Varje linje representerar driften för 
en dag. 

Orsaken till förseningen går att koppla direkt till tågplan där det ligger spetsmöten 

med andra tåg innan tåg 491 kan köra in på enkelspåret, se Figur 17. I figuren ser 
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vi att tåg 11081 först ska köra in på enkelspåret i Varberg vid 14:35 och att så snart 

det lämnat ska tåg 488 köra in på spåret norrut. Så snart 488 lämnat ska 491 köra 

in på enkelspåret söderut. I praktiken går det inte att köra in på enkelspåret på 

samma minuttal som ett annat tåg kör ut från spåret vilket gör att det skapas en 

kedja med förseningar.  

 

Figur 17. Körplan för tåg 491 vid enkelspåret Varberg – Hamra 

Den försening som 491 råkar ut för vid Varberg – Hamra är svår att hämta igen 

och ökar ytterligare då de kommer sent till nästa enkelspårsetapp Ängelholm – 

Helsingborg. Här ökar förseningarna för alla snabbtåg på liknande sätt som för tåg 

491 och beroende på var de hamnar i förhållande till övrig trafik är det mer eller 

mindre lätt att återhämta något av förseningen söder om Helsingborg. 

 

Kritiska punkter 

I en tågplan finns 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 på dubbelspår uppstår de på platser 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 start- respektive 

vändstationer på banan (se Figur 18).  

Kritiska punkter uppstår även på platser där regional- eller pendeltåg kommer in 

på Västkustbanan 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.  

Speciellt för trafiken på Västkustbanan är att tågen passerar två sträckor med 

enkelspår och även där skapas punkter där det är viktigt att tågen är i tid. Om ett 

tåg anländer försent till enkelspåret skapas förseningar för övriga tåg som det ska 
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möta på någon av mötesstationerna eller tåg som ska köra in på enkelspåret strax 

efter att det första tåget har lämnat spåret. Vid tät trafik kan långa kedjor av 

förseningar skapas över enkelspåret på grund av att första tåget är försenat. 

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. 

De kritiska punkter som inträffar flest gånger per dag och som påverkar en stor 

mängd tåg är lokaliserade i Kungsbacka, Halmstad, Förslöv och Helsingborg där 

pendel- och regionaltågssystem vänder till/från Göteborg. Pendeltågen är ofta 

schemalagda att avgå strax efter ett snabbtåg eller regionaltåg på samma sätt som 

visas i Figur 18. 

 

Figur 18. Exempel på två kritiska punkter där pendeltåg 3126 startar i Kungsbacka (KB) 2 minuter 
efter att snabbtåg 492 passerat samt där pendeltåg 3076 startar 3 minuter efter regionaltåg 20180 
lämnat KB. 

Konsekvensen av att det är en kort inplanerad headwaytid mellan tågen i 

Kungsbacka är således att det kommer att uppstå en konflikt där så fort det 

snabbare tåget är försenat. Resultatet blir att det ena eller båda tågen får en 

merförsening på grund av konflikten, se Figur 8.  

Slutsatser kring tågföringen 

Följande slutsatser går att dra gällande uppkomsten av förseningar och tågplanens 

möjlighet att hantera dem: 

 Tågplanen är mycket snävt konstruerad, det är tätt mellan tågen och flera av 

tågen har i sig otillräckligt med marginal för återhämtning  
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 Enkelspårspassagen mellan Helsingborg och Ängelholm skapar många 

merförseningar, framför allt i högtrafik då mängden tåg resulterar i många 

möten  

 Det finns vissa kritiska punkter där det är viktigt att tågen hamnar i rätt 

ordning för att inte skapa merförseningar, exempelvis Kungsbacka, 

Halmstad och Helsingborg. 

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 Västkustbanan är det nödvändigt 

att de regler som tas fram efterföljs. 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 i korttiden påverkar robustheten i samma grad som tåg som planeras 

in på lång sikt. Det är möjligt att vissa anpassningar måste göras i korttiden 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 järnvägsföretag. 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 och vid till- och frånkoppling av 

vagnar/fordon 

På samma sätt som man inte får ha negativa gångtider får man heller inte ha 

tågvändningar eller till- och frånkoppling av vagnar/fordon som planeras in med 

kortare tid än vad som faktiskt går åt för aktiviteten. För att få en robusthet i 

systemet bör det även finnas en viss marginal i dessa aktiviteter. En sådan 

marginaltid behövs för att förhindra att en ankomstförsening till en driftplats inte 

ska resultera i en avgångsförsening ut från driftplatsen och utan marginaltiden 

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 eller efter att tågset kopplas till eller från. 

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. På Västkustbanan har 

inga för korta vändtider observerats men det är en aspekt som behöver följas upp 

allt eftersom trafikuppläggen förändras. 

När det gäller till- och frånkoppling av vagnar/fordon är en tidigare 

rekommendation att aktiviteten inklusive uppehåll ska vara minst 8 minuter för 

tillkoppling och minst 4 minuter för frånkoppling. 

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 läggs det även in 1 eller 2 

minuters marginal innan nästkommande tåg planeras gå in på den signalsträcka 

föregående tåg lämnat. Det kan göras på så sätt som beskrivs i nästa stycke, att 

man ökar marginaltiden mellan tåg som kör efter varandra i samma riktning på ett 

dubbelspår i vissa kritiska punkter. Det kan också göras vid tågmöten på enkelspår 

och så att inte det ena tåget per automatik blir försenat vid ett möte bara för att det 

andra tåget är sent. 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. Ett exempel på kritisk punkt som tagits upp tidigare är 

Kungsbacka där pendeltåg är planerade att avgå strax efter att ett snabbtåg har 
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avgått från platsen. Från T18 till T19 har en förändring gjorts för snabbtåg 482 

som i T19 har fått extra gångtidsmarginal inlagt innan Kungsbacka. Det gör att 482 

har en större chans att komma i tid till Kungsbacka och inte försena pendeltåg 

3186 i lika hög grad som i T18. Punktligheten för 3186 har i och med den ökade 

gångtidsmarginalen ökat från 53 % till 92 % (RT+1) och från 74 % till 98 % (RT+3) 

vilket är en mycket stor förbättring. 

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. Ett undantag från det gäller 

regionaltåg som går mellan Göteborg och Halmstad. Enligt kraven på nodtillägg 

ska persontåg som inte går en hel sträcka mellan två noder ha totalt två minuter 

tillägg. Sträckan mellan Göteborg och Halmstad får dock anses vara tillräckligt 

nära hela nodsträckan (Göteborg–Förslöv) vilket gör att det totala antalet 

nodminuter istället blir tre minuter. Värt att tillägga är att dessa tåg redan idag har 

ett totalt tillägg på över tre minuter och det även då handlar om att fördela om 

dem enligt på ett nytt sätt. För de persontåg som går en längre sträcka på 

Västkustbanan ändras således noderna och det blir ett mer detaljerat krav på var 

tilläggen ska placeras ut. För snabb- och regionaltåg som går merparten av 

sträckan mellan Malmö och Göteborg ska gångtidstillägg placeras ut enligt Tabell 

2 och Tabell 3.  

Tabell 2. Nodtillägg för södergående tåg 

Sträcka Snabbtåg G-M Regionaltåg G-M Regionaltåg G-Hd 

G-Kb 1 1 1 

Kb-Vb 1 0,5 1 

Fabp-Hd 1 0,5 1 

Hd-För 1 1  

För-Ä 1 1  

Hbgb-Lu 2 1  

Lu-M 1 1  

Totalt 8 6 3 

 

Tabell 3. Nodtillägg för norrgående tåg 

Sträcka Snabbtåg G-M Regionaltåg G-M Regionaltåg G-Hd 

M-Lu 1 1  

Hbgb-Hb 1 1  

Hb-Mia 1   

Ä-För 1 1  

För-Hd 1 1  

Hd-Haa 1 0,5 1 

Vb-Kb 1 0,5 1 

Kb-G 1 1 1 

Totalt 8 6 3 



26 
 

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. På 

platser där ett långsammare tåg är planerat att avgå endast 3 eller 4 minuter efter 

det snabbare tåget är risken stor att de hamnar i fel ordning. Från T18 och T19 

finns ett ytterligare exempel med snabbtåg och pendeltåg i Kungsbacka. I T19 har 

headwaytiden mellan snabbtåg 490 och pendeltåg 3116 ökats, vilket har lett till en 

liknande punktlighetsförbättring som i fallet med gångtidsmarginalen. 

Punktligheten för 3116 har i och med den ökade headwaytiden ökat från 60 % till 

90 % (RT+1) och från 81 % till 97 % (RT+3). 

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 

trafikuppläggens struktur, infrastrukturens utformning och den faktiska 

hastighetsskillnaden. Kraven på headwaytider som beskrivs nedan är således 

bland annat beroende på tågens hastighetsskillnad och vilka förbigångsmöjligheter 

som finns efter den kritiska punkten.  

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 T18 och förväntas gälla för T21 också. Det är dock möjligt att 

punkterna ändras eller att punkter försvinner/tillkommer beroende på hur 

trafikuppläggen ändras. 

Tabell 4. Utvalda kritiska punkter för de nya konstruktionsreglerna samt krav på minsta headwaytid 

Kritiska punkter för 
södergående tåg 

Headwaykrav Kritiska punkter för 
norrgående tåg 

Headwaykrav 

Halmstad 5 min Halmstad 5 min 

Förslöv 4 min Kungsbacka 4 min 

Helsingborg 5 min   

 

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 4-5 minuter headway mellan tågen i de specificerade kritiska punkterna 

på Västkustbanan enligt Tabell 4. Det betyder att det totalt finns 5-6 minuter 

robusthet i varje kritisk punkt som kan användas för återhämtning och 

störningshantering. De 5-6 minuterna består av: 

 1 minut gångtidstillägg för det snabbare tåget innan den kritiska punkten  

 1-2 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.  
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Värt att notera är att det kravet på ökad headway i Tabell 4 endast gäller i de 

situationer där vi har ett pendel-/regionaltåg som är planerat att avgå efter ett 

snabbare persontåg passerat driftplatsen (oavsett uppehåll eller inte). I Förslöv, 

Helsingborg och Kungsbacka utgörs det långsamma tåget alltid av ett pendeltåg 

och det snabba är ett snabbtåg eller regionaltåg. I Halmstad gäller headwaykravet 

då det snabba tåget är ett snabbtåg och det långsamma tåget är ett regionaltåg eller 

ett pendeltåg. Kravet gäller inte för tåg som kört länge efter varandra på 

Västkustbanan, om de båda tågen utgår från driftplatsen i fråga eller om de ena av 

tågen är ett godståg. I alla situationer som inte ingår i definitionen av en kritisk 

punkt gäller de befintliga reglerna för hur tätt tågen kan planeras, se rapporten 

Riktlinjer täthet mellan tåg.  

Det är även möjligt att tänka sig att fördelningen av de 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 4-5 minuter, men om 

det inte är möjligt att få ihop en tillåten tågplan med det kravet kan 

headwaymarginalen istället fördelas ut på antingen gångtids- eller 

uppehållsmarginal för det snabba tåget innan den kritiska punkten, 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 headwaykravet hade varit uppfyllt. 

 

Ökad överrensstämmelse mellan planerad och faktisk gångtid/uppehållstid 

För att inte störningar ska uppstå är det viktigt att den tid det faktiskt tar att 

trafikera anläggningen sätter förutsättningarna redan i planeringen. Om en 

uppehållstid i snitt tar längre tid än den planerade uppehållstiden bör den 

planerade tiden justeras. Detta gäller för alla trafiksystem och de som identifierats 

avvika mest på Västkustbanan är pendeltågen mellan Göteborg och Kungsbacka.  

Även rörelser till och från sidospår eller avvikande huvudspår, där det inte finns 

tid inlagt för passage genom växel med lägre hastighet, skapar störningar i 

systemet. För upplägg som frekvent trafikerar plattform på avvikande spår 

behöver gångtidstillägg läggas till manuellt för att skapa en tillåten plan.  

På Västkustbanan uppstår frekvent korsande tågvägar. De inträffar på driftplatser 

där tåg ansluter till och från anslutande banor eller där trafikupplägg vänder, till 

exempel vid Helsingborg godsbangård där Västkustbanan går samman med 

Rååbanan och Skånebanan. När tåg som skapar en korsande rörelse som påverkar 

motriktad trafik planeras behöver även den motriktade trafiken planeras i 

samband med rörelsen. I många fall behöver det finnas en lucka på flera minuter 

på motriktat spår för att inte ett tåg där ska få restriktivt bromsbesked och tvingas 

bromsa in.  

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 
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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 Västkustbanan 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. 

I Bilaga 2 presenteras de konstruktionsregler som tagits fram för Västkustbanan 

som ska efterföljas i planeringen både på lång och kort sikt. Ett förbehåll är att 

vissa anpassningar kan behöva göras i korttidsplaneringen.  

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 avvikande huvudspår samt 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 tågplan 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 till exempel 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, se Figur 19. Testet visar att det är möjligt att 

använda både de omplacerade nodtilläggen, kravet på 4-5 minuter headway i de 

kritiska punkterna samt ökad robusthetstid vid möten på enkelspåret och få ihop 

en tillåten tågplan. Gångtiderna blir något längre för vissa tåg (ca 3-5 minuter för 

långväga persontåg), vilket i huvudsak beror på att nodtillägg tidigare saknats och 

att de fördelats om på ett sätt att det inte går att räkna om dem till exempelvis 

infasningstillägg istället. Tågen har nu nodtillägg där de behövs utifrån robusthet 

och infasningstillägg där de behövs för att fasa in tågen tillsammans. En stor del av 

den ökade gångtiden beror också på ökad robusthetstid vid möten på 

enkelspårsdelen mellan Ängelholm och Helsingborg. Då enkelspårsdelen är den 

enskilt största förseningsorsaken längs med banan är det viktigt att skapa mer 
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robusthet just där. Enkelspårsdelen är redan idag hårt utnyttjad under vissa 

timmar och i den nya konstruktionen med ökad robusthetstid uppstår 

kapacitetsbrist på sträckan. I testkonstruktionen har inte alla tåg kunnat gå på 

samma sätt som i T18 utan något tåg har fått flyttas till timmen före eller efter den 

mest belastade timmen. 

Det bör även nämnas att tågen inte har anpassats för att till exempel köra till och 

från andra anslutande banor vilket kan innebära ytterligare låsningar som gör att 

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 

headway på 5 minuter 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 4 minuter. 

 

Figur 19. Testkonstruktion av Västkustbanan med de nya konstruktionsreglerna 

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 enhetschef för 

kapacitetsoptimering involveras. För Västkustbanan 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. 
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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 

tågplanekonstruktion, 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 att ta i beaktande för 

punktlighetarbetet rent allmänt och kanske för Västkustbanan i synnerhet.  

Koppling till styrande kapacitetsplaner 

Till banarbeten med stor trafikpåverkan ska en kapacitetsplan upprättas. Planen 

är bindande och ska följas vid kapacitetstilldelning. I planen kan det finnas 

restriktioner om hur många tåglägen för varje typ av tåg som maximalt kan 

beviljas. Andra restriktioner kan vara generella tidstillägg eller tidspåslag på 

respektive tågslag. Kapacitetsplanerna kan också anvisa omledningsbanor och 

vilka restriktioner som gäller där.  

Konstruktionsreglernas grundläggande funktion är att tågplan ska vara körbar 

(tillåten), samt ge tågen möjlighet att uppnå hög punktlighet, både under väg och 

till slutstation. För punktlighet och robusthet anger reglerna marginaltider mellan 

tågen samt hur nod- och kvalitetstillägg ska placeras i tidtabellerna. 

Konstruktionsreglerna anger däremot inget specifikt om hur tågplan ska 

konstrueras under perioder med onormala förutsättningar, exempelvis under ett 

större banarbete. Detta gäller för både de grundläggande konstruktionsreglerna 

och för de nya regler som ska tillämpas på Västkustbanan från och med Tågplan 

2021. 

När trafiken ska köras enligt en styrande kapacitetsplan ska tidtabellerna 

konstrueras enligt gällande konstruktionsregler samt med de tidstillägg och 

restriktioner som kapacitetsplan anger. De tidstillägg och begränsningar av antalet 

tåg som finns i planen ska motsvara det bortfall av kapacitet som uppstår under 

banarbetsperioden. Det innebär bland annat att ett tidstillägg enligt kapacitetsplan 

inte kan kvittas mot ett tillägg enligt konstruktionsregler. 

Kapacitetsplanerna är, som redan nämnts, restriktiva på grund av det bortfall av 

kapacitet som kan uppstå under ett stort banarbete. Med det följer att 

kapacitetsplanen inte kan vara mer tillåtande än de konstruktionsregler som ligger 

till grund för tågplan. Kapacitetsplanerna kan exempelvis inte med giltighet ange 
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en headway som är mindre än vad konstruktionsreglerna bestämmer. Kapacitets-

planen är inte en ersättning för, utan ett komplement till, de konstruktionsregler 

som gäller för banan.   

Styv tidtabell kontra gångtidstillägg 

Persontrafik som trafikerar en viss bestämd sträcka med regularitet ansöker ofta 

om tåglägen med styva tidtabeller. Det innebär att tågens tidtabeller ser likadana 

ut, det vill säga att tågen ankommer och avgår på samma minuttal timme efter 

timme. Frekvent pendeltågstrafik är ett bra exempel på den typen av 

trafikupplägg. Fördelarna kan vara flera, bland annat omloppsmässiga för 

personal och fordon. För Trafikverket kan det i vissa fall underlätta arbetet med 

den årliga tågplanen. Det som oftast framhålls är dock att styva tidtabeller ger ett 

jämt utbud där resenärerna bara behöver lära sig minuttalen för avgångarna. 

Till de styva tidtabellernas nackdel hör att de konsumerar extra kapacitet då 

tiderna inte är flexibla. Rent praktiskt blir det så att övrig trafik som inte går i 

samma mönster timme efter timme får anpassas medan det styva upplägget bara 

kan ändras i mycket begränsad omfattning genom att hela mönstret ändras på 

samma sätt. Lite tillspetsat kan man säga att övrig trafik riskerar att få hålla 

tillgodo med den kapacitet som blir kvar, det som i korttidsprocessen kallas 

restkapacitet. Resultatet kan bli att högt prioriterade tåg, som snabbtåg eller 

långväga godståg, får förlängda gångtider på grund av de måste anpassas till ett 

styvt upplägg där varje enskilt tåg rimligen har ett betydligt lägre 

samhällsekonomiskt värde. I värsta fall räcker inte kapaciteten till för alla tåg. 

Det råder ingen tvekan om att styva upplägg har sina fördelar och att 

järnvägsföretagens önskemål ska uppfyllas i högsta möjliga mån. Frågan är vilken 

avvägning som ska göras mot behoven hos övrig trafik. Kapacitetsutnyttjandet på 

svensk järnväg har ökat under en lång tid och allt fler banor ligger nu nära, eller 

över, den nivå där tågen kan framföras med önskad kvalitet. I ljuset av detta måste 

Trafikverket överväga om det är rimligt att låsa extra kapacitet endast av den 

anledningen att tågen i vissa upplägg ska avgå och ankomma på samma minuttal. I 

den övervägningen får en bedömning göras om tågen kan fylla den uppgift de är 

ansökta för utan att tidtabellerna är styva.  

Nackdelarna med styva tidtabeller blir större ju tätare tågen går. Exempelvis 

konsumerar tåg i 60-minuterstakt mindre extra kapacitet jämfört med tåg som går 

med 15 minuters mellanrum. Med 15-minuterstakt kan det bli svårt att få plats 

med andra tåg utan att gångtiderna för dessa blir förlängda. På Västkustbanan 

finns exemplet med Västtrafiks pendeltåg som går i 15-minuterstakt mellan 

Kungsbacka och Göteborg. För att passa in övrig snabbare trafik mellan de 

långsammare pendeltågen måste ca 5 minuter gångtidstillägg läggas på de snabba 

tågen. Om man istället hade haft en mer flexibel tidtabell för pendeltågen i 10- till 

20-minuterstakt, förbättras läget avsevärt för annan trafik och gångtidstillägget 

skulle kunna undvikas. Frågan är vad som ska prioriteras och vad som ger den 

största samhällsekonomiska nyttan, en diskussion om principer som behöver föras 

vidare. 
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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 till exempel marginaltider och avgång=ankomst, för att 

den buffert som finns ska kunna användas på bästa sätt.  

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. 

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 och bli mer motståndskraftigt mot 

störningar. Genom att ett tåg kör med s.k. Eco-driving riskerar den inplanerade 

marginaltiden gå förlorad och förseningar kan få en större inverkan än om inte 

Eco-driving hade tillämpats. Det är således viktigt att Eco-driving endast används 

på banor och i situationer där det inte finns risk för att tågens punktlighet 

påverkas negativt, och Västkustbanan är inte en sådan bana. Eco-driving i den 

mening som beskrivs i det här stycket bör inte förväxlas med ett förarstödsystem 

som är sammankopplat med trafikledningen och som bygger på att föraren ska få 

ett optimalt stöd med anvisningar från trafikledningen om hur tåget ska framföras 

för att optimera punktligheten. Med ett sådant system skulle punktligheten kunna 

förbättras ytterligare och de marginaler som finns i tågplan utnyttjas ännu bättre. 

Järnvägsföretagens ansvar  

Trafikverket har ansvar för infrastruktur, trafikledning och kapacitetsfördelning 

medan järnvägsföretaget har ett grundansvar för planering och ansökan av sina 

upplägg och sedan 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.  



33 
 

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 körplan, 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 T21 bygger på den 

trafikbild som gällde 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 T18. Kritiska punkter kan 

försvinna/tillkomma om trafiken minskar/ökar avsevärt eller om uppehåll tas bort 

eller läggs till på de olika linjerna. 



Bilaga 1. Förbigångsspår och mötesspår på 
Västkustbanan med tillhörande gångtidstillägg 

Nedan följer två tabeller som beskriver de förbigångsspår och mötesspår som finns tillgängliga 

på Västkustbanan. Tabell 1 anger driftplatssignaturen, huvudspårsnr, om förbigångsspåret 

ligger på upp- eller nedspårssidan samt vilket gångtidstillägg som behöver läggas till manuellt i 

Trainplan om ett tåg 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 2 anger driftplatssignaturen, huvudspårsnr och 

det gångtidstillägg som behöver läggas till för tåg som inte går på huvudspår vid möte.  

Tabell 1. Förbigångsspår på Västkustbanans dubbelspårsdelar 

  Södergående tåg Norrgående tåg 

Driftplats 
Upp- eller 
nedspår Huvudspår 

Tillägg för 
godståg 

Tillägg för 
persontåg Huvudspår 

Tillägg för 
godståg 

Tillägg för 
persontåg 

Am N 2 0  - 1 30  - 
Mdn N 2 0  - 3 0  - 
Lgd N 1 0  - 3 0  - 
Kb N 2 0 0 3 0 30 
Lek U 3 0  - 2 0  - 
Vrö U 3 0  - 2 0  - 

Vb N/U 4 60 (spår 3) 60 (spår 3) 4 60 
120 (spår 3) 
90 (spår 2) 

Tye U 3 0  - 2 0  - 
Fab N/U 2 0 0 3 0 0 
Hd N/U 3 90 (spår 5) 0 2 30 60 
Laov N/U 2 0 30 3 0 30 
Bån N/U 3 0 0 2 0 0 
För N/U 2 0 0 4 0 0 
Ä N/U 2 0 60 3 0 0 
Lkö N 2 0 0 3 0 60 

Kg N/U 4 0 0 3 30 (spår 1)  
30 (spår 2) 
60 (spår 1) 

 

 

Tabell 2. Mötesspår på Västkustbanans enkelspårsdel Ängelholm – Helsingborg 

  Snabbtåg Övriga persontåg Godståg 

Driftplats  Huvudspår vid uppehåll vid passage vid uppehåll vid passage vid uppehåll vid passage 

Vh 2 0 60 0 30 0 0 

Ka 1 30 60 30 60 0 0 

Öda 2 0 30 0 30 0 0 

Mia 1 0 30 0 30 0 0 

 



Bilaga 2. Konstruktionsregler på Västkustbanan 

Med syfte att förbättra punktligheten på Västkustbanan 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 Enhetschef Kapacitetsoptimering 

Väst, Syd eller Produktionsplanering järnväg.  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 fullt tillämpbara. Dessa problem får lösas 

under processens gång, i sista hand efter beslut av Enhetschef Kapacitetsoptimering. 

För konstruktion av tågplan T21 på sträckan Göteborg – Lund gäller följande: 

1. Tågplanen och tågens gångtider måste ta hänsyn till den rådande infrastrukturen 

enligt nedanstående punkter. 

 Tåg som avviker från huvudspår, vid t.ex. en förbigång eller ett möte på en 

driftplats ska ha de gångtidstillägg som presenteras i Bilaga 1. 

 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. 

Samma tidsavstånd som anges i rapporten Riktlinjer täthet mellan tåg ska i det 

fallet även gälla för tåg i motsatt riktning.  

 På vissa driftplatser där tåg vänder eller ansluter/avviker på en sidobana måste 

tågen passera genom långsammare växlar för att ta sig till rätt plattform vilket 

innebär att det saknas gångtid. Följande gångtidstillägg måste läggas till 

manuellt: 

o Södergående tåg till spår 4 i Kungsbacka ska ha minst 30 sek gångtidstillägg 

vid infart till driftplatsen. (T.ex. pendeltåg som vänder i Kungsbacka.) 

o Södergående tåg till spår 3 i Varberg ska ha minst 30 sek gångtidstillägg vid 

infart till driftplatsen.  

o Norrgående tåg till spår 3 i Varberg ska ha minst 30 sek gångtidstillägg vid 

infart till driftplatsen. 

o Norrgående tåg från spår 2 eller 3 i Varberg ska ha minst 30 sek 

gångtidstillägg vid utfart från driftplatsen. 

o Södergående tåg till spår 1 i Halmstad ska ha minst 30 sek gångtidstillägg 

vid infart till driftplatsen.  

o Norrgående tåg till spår 1 eller 4 i Halmstad ska ha minst 30 sek 

gångtidstillägg vid infart till driftplatsen.  

o Södergående tåg från spår 1 i Halmstad ska ha minst 60 sek gångtidstillägg 

vid utfart från driftplatsen.  

o Norrgående tåg från spår 1 eller 4 i Halmstad ska ha minst 30 sek 

gångtidstillägg vid utfart från driftplatsen.  



o Norrgående tåg till spår 5 i Förslöv ska ha minst 30 sek gångtidstillägg vid 

infart till driftplatsen. (T.ex. alla pendeltåg som vänder i Förslöv.) 

o Södergående tåg från spår 5 i Förslöv ska ha minst 30 sek gångtidstillägg vid 

utfart från driftplatsen. (T.ex. alla pendeltåg som vänder i Förslöv.) 

o Södergående tåg till Halmstads rangerbangård ska ha minst 60 sek 

gångtidstillägg vid infart till driftplatsen. 

o Norrgående tåg till Halmstads rangerbangård ska ha minst 60 sek 

gångtidstillägg vid infart till driftplatsen. 

o Norrgående tåg från Halmstads rangerbangård ska ha minst 30 sek 

gångtidstillägg vid utfart från driftplatsen. 

o Södergående tåg till Helsingborgs godsbangård ska ha minst 60 sek 

gångtidstillägg vid infart till driftplatsen. 

o Norrgående tåg till Helsingborgs godsbangård ska ha minst 60 sek 

gångtidstillägg vid infart till driftplatsen. 

o Södergående tåg från Helsingborgs godsbangård ska ha minst 60 sek 

gångtidstillägg vid utfart från driftplatsen. 

o Norrgående tåg från Helsingborgs godsbangård ska ha minst 30 sek 

gångtidstillägg vid utfart från driftplatsen. 

 

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 

Trafikledning.  

 

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

är tillåtet). 

 

5. De planerade uppehållstiderna måste överensstämma bättre med den faktiska 

uppehållstiden. Uppehåll för regionaltåg måste vara på minst 1 minut. Pendeltåg 

som går mellan Kungsbacka och Göteborg måste ha en inplanerad uppehållstid på 

minst 30 sekunder på alla uppehåll och pendeltåg som går mellan Helsingborg och 

Lund måste ha en inplanerad uppehållstid på minst 60 sekunder på alla stationer. 

Principen med avgång=ankomst är att föredra för alla tåg för att möjliggöra avgång 

så snart som möjligt. Även för planerade uppehåll som innehåller en aktivitet som 

exempelvis till- eller frånkoppling av vagnar/fordon eller riktningsbyte ska den 

planerade tiden överensstämma med den faktiska tiden som går åt för aktiviteten.  

 

6. Befintliga riktlinjer för tågplanekonstruktion (TDOK 2016:0128 – Konstruktion av 

körplaner för tåg) ska gälla som regler angående nodtillägg och headwaytid (med 

undantag för vissa persontågsupplägg som får ett nytt nodupplägg enligt punkt 7). 

Det ska dock påpekas att de gångtidstillägg som läggs på pga att tåget avviker från 

huvudspår etc inte ska räknas samman som nodtillägg.  



7. För snabb- och regionaltåg som går från Lund till Göteborg eller från Halmstad till 

Göteborg gäller följande placering av nodtilläggen: 

 

Sträcka Snabbtåg G-M Regionaltåg G-M Regionaltåg G-Hd 

Hbgb-Hb 1 1  

Hb-Mia 1   

Ä-För 1 1  

För-Hd 1 1  

Hd-Haa 1 0,5 1 

Vb-Kb 1 0,5 1 

Kb-G 1 1 1 

 

8. För snabb- och regionaltåg som går från Göteborg till Lund eller från Göteborg till 

Halmstad gäller följande placering av nodtilläggen: 

 

Sträcka Snabbtåg G-M Regionaltåg G-M Regionaltåg G-Hd 

G-Kb 1 1 1 

Kb-Vb 1 0,5 1 

Fabp-Hd 1 0,5 1 

Hd-För 1 1  

För-Ä 1 1  

Hbgb-Lu 2 1  

 

9. I kritiska punkter måste det vara minst 4-5 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 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 5 minuter. 



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

 Halmstad, minsta tillåtna headwaytid är 5 minuter i relationerna snabbtåg 

och efterföljande regionaltåg/lokaltåg 

 Förslöv, minsta tillåtna headwaytid är 4 minuter i relationen 

snabbtåg/regionaltåg och efterföljande lokaltåg 

 Helsingborg, minsta tillåtna headwaytid är 5 minuter i relationen 

snabbtåg/regionaltåg och efterföljande lokaltåg 

 

Motsvarande platser för norrgående tåg är: 

 Halmstad, minsta tillåtna headwaytid är 5 minuter i relationen snabbtåg och 

efterföljande regionaltåg 

 Kungsbacka, minsta tillåtna headwaytid är 4 minuter i relationen 

snabbtåg/regionaltåg och efterföljande lokaltåg 

 

Undantag från riktlinjen om 5 minuter headwaytid är möjligt om det säkerställs att 

det istället finns motsvarande robusthetstid i form av gångtidstillägg i den kritiska 

punkten. Undantaget ska på samma sätt som andra undantag från riktlinjerna 

dokumenteras för att förenkla uppföljningen. Det finns två alternativ till 

headwaykravet:  

1) Det snabba tåget har samma mängd marginaltid innan den kritiska punkten som 

saknas för att komma upp i 5 minuter totalt, i form av gångtidstillägg eller 

uppehållstillägg, se Figur 2. Värt att notera att det ordinarie nodtillägget inte 

ingår i det tillägg som behövs för att kompensera för en minskad headwaytid. 

Om kravet på nodtillägg är 2 minuter för det snabba tåget innan en kritisk punkt 

och man vill frångå headwaykravet och endast ha 4 minuter headwaytid måste 

således gångtidstillägget öka till totalt 3 minuter för det snabba tåget innan den 

kritiska punkten.  

 

 

Figur 2. Tåg 1 har 1 minut ytterligare uppehållstillägg (vänstra bilden) eller 1 minut ytterligare gångtidstillägg 
(högra bilden) för att kompensera för att headwaytiden endast är 4 minuter. 

 

2) Det långsamma tåget har samma mängd gångtidstillägg efter den kritiska 

punkten som saknas för att komma upp i 5 minuter totalt, se Figur 3. 

 



 

Figur 3. Tåg 2 har 1 minut gångtidstillägg för att kompensera 
för att headwaytiden endast är 4 minuter. 

 

I första hand gäller att det ska vara 5 minuters headway mellan tågen men om det 

inte är möjligt för att få ihop de efterfrågade tåglägena med detta krav måste 

marginaltiden tillsättas på annat sätt. Alt 1) är då det förespråkade alternativet och 

Alt. 2) kan användas som en sista alternativ. Detta pga att Alt. 2) kräver att den 

operativa trafikledningen känner till att det finns extra gångtidsmarginal att tillgå i 

störda lägen och använder den på det uttänkta sättet. 

Det är tillåtet att använda det här undantaget med maximalt 1 minut omflyttning 

från headwaytid till gångtidstillägg. Det betyder att headwaytiden aldrig får vara 

mindre än 4 minuter i kritiska punkter oavsett hur mycket gångtidstillägg som finns 

innan punkten. 

 

10. Tågens förseningsmönster visar att det finns andra platser där tåg lätt stör varandra. 

För att minska störningsrisken gäller nya headwaykrav på följande platser: 

 Headway mellan ankomst pendeltåg i Kungsbacka och ankomst/passage 

efterföljande snabbtåg eller regionaltåg: 3 minuter 

 Headway mellan ankomst pendeltåg i Helsingborg och ankomst/passage 

efterföljande snabbtåg eller regionaltåg: 3 minuter 

 Headway mellan ett tåg som lämnar enkelspåret till ett tåg som kör in på 

enkelspåret i Hamra, Varberg, Ängelholm och Helsingborg: 2 minuter om 

inget av tågen gör uppehåll i på stationen och 1 minut om något eller båda 

tågen gör uppehåll på stationen.  

 Headway mellan avgående godståg söderut från Helsingborgs godsbangård 

till passerande tåg norrut på spår 2: 5 minuter, d.v.s. från mötande pågatåg 

till avgående godståg 2 minuter och från avgående godståg till nästa 

ankommande/avgående tåg 3 min. 

 

 

 

 



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. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 


